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Kapela „Nadwiślanie”, Zespół „Sichowianie” i Kapela „Sami Swoi” podczas wspólnego koncertu 
na Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Busku-Zdroju. Gorące brawa !!!            Czyt. na str. 20

W numerze:
• Z prac Zarządu i Rady Powiatu w Staszowie
• Budowa „Strefy A” rozpoczęta
• Powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy 
• Most na Wiśle za miesiąc
• Do Osieka nową drogą
• Tworzymy strategię rozwoju powiatu
• Ambasador Mołdawii z wizytą w powiecie
• Kijowski Majdan w kurozwęckim pałacu
• Dożynki powiatowe i wojewódzkie
• ZGOK otwarty
• Z dalekiego kraju, wizyta szwedzkich przyjaciół 
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Z prac Rady i Zarządu Powiatu...

60. sesja Rady Powiatu w Staszowie

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel zgłosił do 
porządku obrad dodatkowo 6 projektów uchwał, 
a także odpowiadał na pytania radnych. Z lewej: 
wicestarosta Michał Skotnicki, z prawej: skarbnik 

powiatu Jolanta Piotrowska. 

Dyr. szpitala dr n. med. 
Marek Tombarkiewicz.

Dyr. Zarządu Dróg 
Powiatowych Rafał Suska.

Obrady, jakie odbyły się w 
dniu 24 września br., przebiegały 
pod znakiem głosowania projek-
tów uchwał finansowych. 

łączną kwotę 272 854 zł, ogółem  
6 uchwał, 

• zmiany uchwały  nr LV/12/14 z dnia 
28 marca 2014 roku w sprawie 
zadań finansowanych z PFRON w 
2014 roku,

• zmian w budżecie powiatu na 2014 
rok,

• zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Staszowskiego 
na lata: 2014-2024.
W punkcie obrad ,,interpelacje i za-

pytania radnych”, poruszano sprawy 
dotyczące: inwestycji w staszowskim 
Szpitalu, remontu boisk szkolnych w 
Połańcu i remontów dróg powiato-
wych. Dyrektor Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Staszowie dr n. med. Marek 
Tombarkiewicza szczegółowo poinfor-
mował o ostatnio zakończonych pra-
cach remontowych, a także o sytuacji 
finansowej szpitala. M.in. gotowa do 
użytkowania jest nowoczesna sala 
operacyjna z kompletnym wyposaże-
niem, a w najbliższych dniach zostanie 
otwarty kompleks poradni laryngolo-
gicznych, gdzie będą mogły być także 
przeprowadzane zabiegi okulistyczne, 
jeśli tylko NFZ zwiększy limit kontraktu 
na ten cel. Staszowski szpital wg. dy-
rektora Tombarkiewicz posiada najlep-
sze warunki do badań diagnostycznych 
wśród wszystkich szpitali powiato-
wych naszego województwa. Ogółem 
nadwykonania w roku bieżącym są na 
poziomie analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Za cały 2013 rok, nadwyko-
nania osiągnęły kwotę 8 mln 200 tys. 
zł. Sprawnie świadczy usługi pracownia 
rezonansu magnetycznego, dla której 
kontrakt z NFZ opiewa na kwotę 600 

tys. zł, a powinien być co najmniej 
drugie tyle wyższy. Około 22% pacjen-
tów szpitala pochodzi spoza powiatu 
staszowskiego, których leczenie finan-
sowane jest z tzw. ,,funduszu emigra-
cyjnego”. Tak duży odsetek „obcych 
pacjentów”, świadczy o bardzo dobrej 
jakości usług medycznych.

W sprawie remontu boisk szkol-
nych przy Zespole Szkół w Połańcu wy-
powiedział się starosta Andrzej Kruzel 
sugerując, że koszty tej inwestycji po-
winna także ponieść gmina Połaniec, 
z racji otwarcia boisk dla wszystkich 
po godzinach zajęć szkolnych, z czego 
powszechnie korzystają mieszkańcy 
Połańca. Problem remontu dróg zdo-
minowała przebudowa drogi powia-
towej w Sztombergach, jak stwierdził 
starosta Andrzej Kruzel, na remonto-
wanym odcinku pas jezdni zostanie 
poszerzony o 50 cm. Radni pytali tak-
że o perspektywy odbudowy odcinka 
drogi od ronda w Połańcu do skrzy-
żowania Łęg/Tursko. Aktualnie na tym 
odcinku prowadzone są prace mające 
na celu zbadanie rodzaju podłoża dro-
gi, co będzie determinować sposób 
jej przebudowy i wysokość kosztów. 
Prace remontowe na tym odcinku 
mają duże szanse na dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go, gdyż droga ta stanowi połączenie 
,,sieci dróg do zakładu pracy” tj. do 
Elektrowni w Połańcu.

Przed zakończeniem obrad staro-
sta staszowski zwrócił się do radnych 
o przekazanie części  diet na pomoc 
ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukra-
inie, w związku z pismem w tej spra-
wie prezydenta Winnicy Sergeja Mor-
gunowa. Radni zadeklarowali wspar-
cie dla potrzebujących na specjalnej 
liście wpłat. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Do zaproponowanego przez prze-
wodniczącego Rady Damiana Sieranta 
porządku obrad, starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, w imieniu Zarządu Po-
wiatu w Staszowie, zgłosił dodatkowo 
6 projektów dotyczących udzielenia  
gminom pomocy finansowej ze stro-
ny powiatu. Poszerzony porządek sesji 
radni przyjęli jednogłośnie, podobnie 
jak i wszystkie 9 projektów uchwał, któ-
re dotyczyły:
• udzielenia pomocy finansowej przez  

powiat dla gmin: Bogoria, Oleśni-
ca, Połaniec, Staszów i Szydłów na 



3

Z 59. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Prezydium Rady Powiatu w Staszowie, od lewej: wiceprzewodniczący Jerzy 
Chudy, przewodniczący Damian Sierant i wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj.

W imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
zgłosił  do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia powiatu do 

realizacji ,,projektu fotowoltaicznego”.

Radni, od lewej: Adam Kowal, Andrzej Poniewierski, Adam Siekierski, Stanisława Błażejewska, Marek Chyla, 
Leszek Kopeć, Małgorzata Kazimierska i Ryszard Andrzej Gad.

Radni powiatu od lewej: Michał Wójtowicz, Grzegorz Rajca, Janina Złotnik, Janusz Bąk, Wacław Słodkowski, 
Jacek Nowak, wicestarosta Michał Skotnicki, starosta Andrzej Kruzel i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Posiedzenie odbyło się w dniu 29 sierpnia br. i do-
tyczyło głównie prawnej legalizacji zmian w budże-
cie powiatu oraz uzyskania akceptacji radnych, co do 
udzielenia pomocy finansowej 4 gminom ziemi sta-
szowskiej. 

Do porządku obrad, zapropo-
nowanego przez przewodniczące-
go Rady Damiana Sieranta, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel w imie-
niu Zarządu Powiatu w Staszowie, 
zgłosił dodatkowo jeden projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
przez Radę na przystąpienie Powiatu 
Staszowskiego do realizacji projektu 
pn. ,,Budowa instalacji fotowolta-

icznej na budyn-
ku administracyj-
nym Starostwa 
P o w i a t o w e g o 
w Staszowie oraz 
obiektach edu-
kacyjnych Powia-

tu Staszowskiego”. Możliwa kwota 
uzyskania dofinansowania projektu 
z ,,Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego” 
to 915 tys. 600 zł.

W programie głosowania znala-
zło się jeszcze 7 projektów uchwał, 
dotyczących:

1. udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Połaniec w kwocie  

6 tys. 570 zł, na usuwanie pokryć 
dachowych zawierających azbest, 

2. udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Szydłów w kwocie  
6 tys. 744 zł, również na usuwanie 
pokryć dachowych zawierających 
azbest,

3. udzielenia pomocy finanso-
wej Gminie Rytwiany w kwocie  
25 tys. 510 zł, na refundację kosz-
tów budowy kanalizacji sanitarnej 
na ul. Staszowskiej,

4. udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Oleśnica w kwocie  
24 tys. 200 zł na budowę wodocią-
gu na ul. Szkolnej w Oleśnicy,

5. zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Powiatu 
Staszowskiego na lata: 2014-2024,

6. zmian w budżecie powiatu na 
2014 rok,

7. zmiany Uchwały Nr LV/12/14 
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 
28 marca 2014 r. w sprawie okre-
ślenia zadań finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w 2014 roku.

Wszystkie 8 projektów uchwał, 
łącznie z projektem ,,fotowolta-
icznym”, zostały przyjęte jedno-
głośnie. Przed zamknięciem obrad 
starosta Andrzej Kruzel poinfor-
mował radnych i zaproszonych na 
obrady gości, o rozpoczęciu prac 
nad ,,Strategią rozwoju powiatu 
staszowskiego na lata: 2014-2020” 
i zaprosił do konstruktywnej współ-
pracy. Rozdano stosowne materia-
ły, które otrzymali: radni powiatu, 
dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych powiatu, komendanci i in-
spektorzy powiatowi oraz naczel-
nicy Wydziałów i kierownicy Biur 
w Starostwie staszowskim. Więcej 
o pracach nad strategią na www.
staszowski.eu.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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W Staszowie debatowano o bezpieczeństwie

Przedostatni raz w sprawie obwodnic

Podczas spotkania w Starostwie staszowskim, w dniu 26 września br, kończącego prace planistyczne 
obwodnic, od lewej: kierownik Działu Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji w Świętokrzyskim Zarządzie 

Dróg wojewódzkich Katarzyna Alzak, zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji ŚZDW w Kielcach Karol 
Rożek, kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów Dorota Lipińska, burmistrz 

Staszowa Romuald Garczewski, naczelnik Wydziału Inwestycji w starostwie staszowskim Magdalena Fila, 
starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, insp. Mariusz Fijałkowski z Wydziału 

Inwestycji w Starostwie, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska i główny projektant 
Andrzej Kasprzyk z PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie

Komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Tomasz Śliwiński podziękował staroście staszowskiemu 
Andrzejowi Kruzlowi i wicestaroście Michałowi Skotnickiemu za przekazanie specjalistycznej antynarkotykowej  

walizki, w rękach z-cy komendanta mł. insp. Ryszarda Komańskiego.

Wszystkich obecnych na spotka-
niu przywitał starosta staszowski 
Andrzej Kruzel. Po zreferowaniu do-
tychczasowych prac planistycznych 
i konsultacyjnych serdecznie po-
dziękował wszystkim, którzy wzięli 
udział w tym niełatwym procesie, 
na czele z: burmistrzem Staszowa 

 W dniu 25 września br., w Starostwie staszowskim odbyło się ostatnie robocze spotkanie zamykające cykl 
posiedzeń, których naczelnym zadaniem było „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej układu ob-
wodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu”.

Romualdem Garczewskim z pra-
cownikami Urzędu Miejskiego, pra-
cownikom Starostwa, na czele z 
Wydziałem Inwestycji, przedstawi-
cielom Urzędu Marszałkowskiego w 
Kielcach i Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz 
wykonawcom projektu z PROMOST 

CONSULITING T. Siwowski Spół-
ka Jawna w Rzeszowie, na czele z 
głównym projektantem Andrzejem 
Kasprzykiem. 

Celem spotkania było omówienie 
propozycji, jakie do ostatniej wer-
sji planu zostały zaproponowane 
przez pracowników Świętokrzyskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach. Wykonanie tego zadania 
zreferował projektant Andrzej Ka-
sprzyk. W związku pozytywną decy-
zją środowiskową i zakończonym 
procesem planistycznym oficjalne 
przekazanie Powiatowi Staszow-
skiemu kompletu dokumentacji 
projektowej uzgodniono na dzień 
6 października br. W ten sposób 
zostanie zakończony długi pro-
ces planistyczny, który został roz-
poczęty w dniu 28 września 2010 
roku, podpisaniem umowy między 
Województwem Świętokrzyskim a 
Powiatem Staszowskim w sprawie 
rozpoczęcia prac zmierzających do 
przygotowania i realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Budowa Ukła-
du Obwodnicowego Staszowa”. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Wśród zgromadzonej publiczności 
byli m.in.: wicestarosta Michał Skot-
nicki, bryg. Jarosław Pławski - zastęp-
ca komendanta powiatowego PSP 
w Staszowie, podinsp. Andrzej Skot-
nicki z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, mł. insp. Ryszard Komański 
– zastępca komendanta powiatowego 
policji w Staszowie oraz radny Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego, 
dyrektor Zespołu Szkół w Staszowie 
Izydor Grabowski, burmistrz Staszowa 
Romuald Garczewski, burmistrz Połań-
ca Jacek Tarnowski i wójt gminy Rytwia-
ny Grzegorz Forkasiewicz. W debacie 
wzięło również udział liczne grono rad-
nych powiatu i gmin, sołtysów i prze-
wodniczących rad sołeckich, a także 
mieszkańców z terenu powiatu. 

Na temat stanu bezpieczeństwa na 
drogach powiatu staszowskiego mó-
wił mł. asp. Paweł Dziedzic z Komen-
dy Powiatowej Policji w Staszowie. 
Kolejnym punktem programu spo-
tkania była dyskusja, podczas której 
głos zabrał prezes Stowarzyszenia 

W dniu 25 września br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Staszowie odbyła się „Debata społeczna na temat oceny stanu bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu”. Spotkanie otworzył komendant powiatowy policji 
w Staszowie insp. Tomasz Śliwiński, następnie starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, serdecznie witając wszystkich obecnych, podziękował za liczne przy-
bycie wszystkim zebranym. 
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Święto Policji w Staszowie
W dniu 24 lipca br. w Staszowie, 

odbyły się uroczyste obchody Świę-
ta Policji, połączone z 95. rocznicą 
jej powstania, bowiem Sejm Usta-
wodawczy uchwalił w dniu 24 lip-
ca 1919 roku, ustawę o policji pań-
stwowej, pierwszej państwowej or-
ganizacji służby bezpieczeństwa na 
ziemiach polskich, po odzyskaniu 
niepodległości. 

Oficjale obchody Święta Policji 
poprzedzono mszą święta odprawio-
ną w Sanktuarium św. Jana Pawła II. 
Liturgię koncelebrowaną sprawował 
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja 
w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas, 
homilię wygłosił kapelan policji po-
wiatu staszowskiego ks. kan. Wiesław 
Kowalewski z Pustelni Złotego Lasu 
w Rytwianach. 

Po zakończeniu części kościelnej 
uroczystości, przy dźwiękach Orkiestry 
Dętej ,,Siarkopolu”, pododdział policji 
wraz z zaproszonymi gośćmi przema-
szerował do Komendy Powiatowej Po-
licji w Staszowie. Tu, dowódca uroczy-

W czasie odznaczania policjantów, przez zastępcę świętokrzyskiego komendanta 
wojewódzkiego policji w Kielcach mł. insp. Romana Sobczaka, legitymacje wręczał 

starosta staszowski Andrzej Kruzel.

W debacie wzięło udział ponad 200 osób, przedstawicieli różnych środowisk z terenu powiatu staszowskiego.

Po zakończeniu części kościelnej uroczystości, przy dźwiękach Orkiestry Dętej 
,,Siarkopolu” pododdział policji wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerował do 

Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

W imieniu odznaczonych i awansowanych policjantów podziękował  
st. asp. Jacek Śmistek, z prawej: zastępca komendanta powiatowego Policji 

w Staszowie mł. insp. Ryszard Komański.

stości asp. Marcin Opałacz złożył za-
stępcy świętokrzyskiego komendanta 
wojewódzkiego policji w Kielcach mł. 
insp. Romanowi Sobczakowi meldu-
nek o gotowości do rozpoczęcia części 
oficjalnej obchodów. Mł. insp. Roman 
Sobczak, po oddaniu honoru sztan-
darowi Komendy Powiatowej Policji 
w Staszowie, po-
witał policjantów 
uczestniczących 
w obchodach. Ofi-
cjalnego powitania 
zaproszonych go-
ści dokonał zastęp-
ca komendanta 
powiatowego poli-
cji w Staszowie mł. 
insp. Ryszard Ko-
mański, który wy-
głosił także krótkie 
przemówienie oraz 
przekazał awan-
sowanym i odzna-
czonym policjan-
tom gratulacje od 

komendanta powiatowego policji 
w Staszowie insp. Tomasza Śliwińskie-
go.

Doniosłym punktem obchodów 
było wręczenie odznaczeń państwo-
wych i resortowych, a także awansów 
na wyższe stopnie policyjne. 

W imieniu odznaczonych i awan-
sowanych policjantów podziękował 
st. asp. Jacek Śmistek. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

Bezpieczny Powiat Staszowski Hen-
ryk Makuch, który m.in. podkreślił 
zasadność współpracy władz powiatu 
staszowskiego ze Stowarzyszeniem 
Bezpieczny Powiat Staszowski, w ra-
mach Społecznej Komisji ds. Bezpie-
czeństwa w Ruchu. 

Następnie głos zabrały panie: Kazi-
miera Dorosińska, która m.in. zwróciła 
uwagę na zapewnienie bezpieczeń-
stwa na terenie miejskich osiedli, a tak-
że dyrektor Liceum Ogólnokształcące-
go w Staszowie Anna Karasińska, która 
serdecznie podziękowała staszowskiej 
policji za współpracę w zakresie spo-
tkań prewencyjnych. 

Tekst i foto: Michał Skrętek
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Pierwsze łopaty wbite.  
Budowa ,,Strefy A” rozpoczęta

W dniu 9 lipca br., w Grzybowie, 
oficjalnie rozpoczęła się budowa 
Staszowskiego Obszaru Gospodar-
czego. „Strefa A”, to jedna z trzech 
stref inwestycyjnych, jakie znajdą się 
w SOG-u i będzie składała się z 16 
działek inwestycyjnych, z dostępem 
do pełnego uzbrojenia technicznego 
tj. wodociągu, gazociągu, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, zasilania elek-
trycznego eSN i eNN, kanalizacji tele-
technicznej oraz dojazdu do drogi pu-
blicznej. Łączna powierzchnia „Strefy 
A”  to blisko 15 hektarów.

Budowę zainaugurowało symbo-
liczne wbicie łopaty. Dokonali tego 
burmistrz Romuald Garczewski, mar-
szałek Adam Jarubas, wicemarszałek 

Kazimierz Kotow-
ski a także starosta 
staszowski Andrzej 
Kruzel. Chwilę 
wcześniej, bur-
mistrz Staszowa 
przywitał wszyst-
kich gości, a na-
stępnie przedstawił 
założenia projektu 
,,Staszowski Ob-
szar Gospodarczy”. 
Podziękował go-
rąco Marszałkom 
Adamowi Jaruba-
sowi i Kazimierzo-
wi Kotowskiemu, 

a także całemu Zarządowi Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego za udzielone 
wsparcie i uwzględnienie tego pro-
jektu, jako jednego z ważniejszych 
w perspektywie finansowej na lata 
2014-2020. Wskazał też na wyso-
kie miejsce powiatu staszowskiego 
i gminy Staszów w rankingu Polskiej 
Agencji Informaccji i Inwestycji Zagra-
nicznych, która badała atrakcyjność 
inwestycyjną, między innymi woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Z kolei marszałek Adam Jarubas 
gratulował władzom Staszowa pod-
jęcia odważnej decyzji o budowie 
Staszowskiego Obszaru Gospodarcze-
go i dziękował za działania na rzecz 
rozwoju i wspierania przedsiębior-

czości. - Warto dziś 
tworzyć strefy in-
westycyjne. Życzę 
miastu Staszów 
aby, gdy już strefy 
powstaną, przyszli 
tutaj ciekawi in-
westorzy - mówił 
podczas spotkania 
w Grzybowie.

Wśród gości 
obecnych na roz-
poczęciu budowy 
S t a s z o w s k i e g o 
Obszaru Gospo-
darczego byli: Al-
freda Świtek - pre-
zes Zarządu GDF 
SUEZ Energia Pol-

Staszowski Obszar Gospodarczy już w budowie. W środę symbo-
licznym wbiciem łopaty oficjalnie rozpoczęto prace na terenie ,,Strefy 
A”. Za rok blisko 15 hektarów w pierwszej ze stref inwestycyjnych na 
terenie gminy Staszów zostanie oddanych do dyspozycji inwestorów. 

ska a także Maciej Ślęzak, dyrektor 
Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu 
w Tarnobrzegu, która zarządza Tar-
nobrzeską Specjalną Strefą Ekono-
miczną EURO PARK WISŁOSAN. Szef 
TSSE powiedział, że jeśli tylko będzie 
taka wola samorządu gminy, chętnie 
przystąpi do negocjacji na temat przy-
łączenia nowych terenów inwestycyj-
nych do podstrefy Staszów. 

Staszowski Obszar Gospodarczy to 
projekt, który w gminie Staszów re-
alizowany jest od 2011 roku. Wtedy 
samorząd aplikował o dofinansowa-
nie projektu. W styczniu 2012 samo-
rząd Województwa Świętokrzyskiego 
pozytywnie ocenił projekt i przyznał 
dofinansowanie. Decyzje, składające 
się na pozwolenie na budowę strefy 
„A”, uzyskano w styczniu 2014 roku. 
Na początku kwietnia 2014, podczas 
sesji Rady Miejskiej w Staszowie, czło-
nek zarządu wicemarszałek Kazimierz 
Kotowski, w imieniu samorządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, podpisał 
z burmistrzem Staszowa Romualdem 
Garczewskim umowę na dofinan-
sowanie pierwszego etapu budowy 
Staszowskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Inspektorem nadzoru jest Przedsię-
biorstwo Budowlane „Polbud” Tomasz 
Darowski z Kłody, w gminie Rytwiany, 
natomiast wykonawcą dokumentacji 
technicznej SOG jest firma „Proinsbud" 
Bogdan Wiśniewski z Połańca.

Pierwszy etap budowy 
Staszowskiego Obszaru Gospo-
darczego realizuje spółka GMC ze 
Staszowa a koszt uzbrojenia „Strefy 
A" to 5,3 milionów złotych. Całko-
wita wartość projektu to ponad 7,6 
milionów złotych. Gmina Staszów, 
na dotychczasową realizację projektu 
pn. „Staszowski Obszar Gospodarczy 
szansą dla regionu”,  pozyskała po-
nad 5,3 mln zł, z czego ponad 4,5 
mln stanowi dofinansowanie przy-
znane na budowę „Strefy A" przez 
samorząd Województwa Świętokrzy-
skiego (w ramach RPO na lata 2007-
2013 . Priorytet II: Wsparcie innowa-
cyjności, budowa społeczeństwa in-
formacyjnego oraz wzrost potencjału 
inwestycyjnego regionu. Działanie 
2.4 – Tworzenie kompleksowych te-
renów inwestycyjnych). Kolejne, po-
nad 836 tysięcy złotych pozyskano 
z Ministerstwa Gospodarki na wyko-
nanie dokumentacji projektowej ca-
łości Staszowskiego Obszaru Gospo-
darczego, obejmującego trzy strefy  
(A, B i C) o łącznej powierzchni  
ok. 54 hektarów.

Tekst i foto: Marcin Jarosz

Burmistrz Romuald Garczewski liczy na ożywienie rynku pracy po oddaniu ,,Obszaru” 
w użytkowanie przedsiębiorcom.

Podczas konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiada marszałek 
Adam Jarubas. 
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Powstała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, od lewej: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, wójt gminy Łubnice Anna Grajko – przewodnicząca kończącej 
kadencję Powiatowej Rady Zatrudnienia i przewodniczącą nowej Powiatowej 
Rady Rynku Pracy, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant 

reprezentujący na posiedzeniu ,,Pracodawców RP” i dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł, który przedstawił informację 
o aktualnej sytuacji dotyczącej bezrobocia na terenie ziemi staszowskiej.

Na zakończenie posiedzenia starosta staszowski Andrzej Kruzel podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach i życzył konstruktywnej współpracy w przyszłości.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel 
podziękował członkom dotychczaso-
wej Powiatowej Rady Zatrudnienia za 
zaangażowanie i rzetelną pracę, a na-
stępnie powołał w skład Powiatowej 
Rady Rynku Pracy osoby zgłoszone 
przez uprawnione organizacje pra-
codawców, związków zawodowych, 
rolników oraz  samorządy i stowarzy-
szenia, które w Radzie reprezentują:  
Wiesław Anioł – Business Centre Club, 
Damian Sierant – Pracodawcy RP, Jan 
Skuza – Związek Rzemiosła Polskiego, 
Sebastian Świetlik – Polska Konfedera-
cja Pracodawców Prywatnych „Lewia-
tan”, Joanna Dróżdż – NSZZ „Solidar-
ność”, Jerzy Trębliński – Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Zawo-
dowych,  Krzysztof Urbański – Forum 
Związków Zawodowych, Janusz Bąk – 

Świętokrzyska Izba 
Rolnicza, Maria 
Gil – Świętokrzyski 
Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Marian 
Stępień – NSZZ 
Rolników Indywi-
dualnych „Solidar-
ność”, Władysław 
Brudek – wójt 
gminy Bogoria, Ro-
muald Garczewski 
– burmistrz miasta 
i gminy Staszów, 
Anna Grajko – wójt 
gminy Łubnice, 
Jerzy Kwiecień – 
Staszowska Izba 

Gospodarcza. W wyniku przeprowa-
dzonych wyborów przewodniczącą 
Rady Rynku Pracy została Anna Graj-
ko a wiceprzewodniczącym Krzysztof 
Urbański. Powiatowa Rada Rynku Pra-
cy to organ opiniodawczo-doradczy 
starosty w sprawach polityki rynku 
pracy. Do zakresu jej działania należy 
w szczególności: inspirowanie działań 
zmierzających do pełnego i produk-
tywnego zatrudnienia, opiniowanie 
propozycji przeznaczenia środków 
Funduszu Pracy i ich wykorzystania, 
wydawanie opinii w sprawach doty-
czących kierunków kształcenia i szko-
lenia zawodowego oraz opiniowanie 
celowości realizacji programów. 

W dalszej części posiedzenia dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Staszowie Benedykt Kozieł przedsta-

wił informację o aktualnej sytuacji na 
lokalnym rynku pracy i realizowanych 
działaniach urzędu w zakresie aktyw-
nych form przeciwdziałania bezrobo-
ciu. Omówił poziom i strukturę bezro-
bocia, ruch bezrobotnych na terenie 
powiatu staszowskiego oraz wystę-
pujące w ostatnich latach tendencje. 
W końcu lipca 2014 roku, w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Staszowie, 
zarejestrowane były 3 434 osoby 
bezrobotne a stopa bezrobocia wy-
nosiła 10,9% i była to najniższa liczba 
bezrobotnych od października 2010 
roku (3277/9,7%) oraz najniższa sto-
pa bezrobocia od sierpnia 2011 roku 
(10,6%/3639) .  W odniesieniu do 
najwyższej liczby bezrobotnych w bie-
żącym roku, wynoszącej w dniu 31 
stycznia 4 480 osób, liczba ta zmniej-
szyła się o 1 046 osób, a stopa bezro-
bocia o 2,8%. Według stanu na koniec 
lipca 2014 roku powiat staszowski na 
aktywne formy przeciwdziałania bez-
robociu dysponował kwotą ponad 7,9 
mln zł, z których ponad 50% (4 mln zł) 
przeznaczono na staże, prawie 17% 
(1,3 mln zł) na prace interwencyjne, 
prawie 12% (0,94 mln zł) na refun-
dacje kosztów tworzonych stanowisk 
pracy dla bezrobotnych, ponad 11% 
(0,9 mln zł) na podjęcie działalności 
gospodarczej przez bezrobotnych 
a 3,5% (0,27 mln zł) na szkolenia. 
Do udziału w realizowanych progra-
mach skierowano łącznie 835 osób, 
z których 421 osób podjęło staże, 256 
osób zostało zatrudnione w ramach 
prac interwencyjnych, 51 osób podję-
ło działalność  gospodarczą, 66 osób 
podjęło pracę na stanowiskach pracy 
utworzonych w ramach refundacji 
kosztów ich utworzenia a 51 osób 
skierowano na szkolenia. 

Tekst: Benedykt Kozieł
Foto: Jan Mazanka

Po zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, korygującej nieco nazwę, skład oraz zakres działania dotychczasowej 
Powiatowej Rady Zatrudnienia, w dniu  21 sierpnia br., w Starostwie Powiato-
wym w Staszowie, po raz pierwszy obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. 



8

W spotkaniu, którego organi-
zatorem był Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzy-
skiego, wzięli udział samorządowcy 
wszystkich szczebli z terenu woje-
wództwa, a także przedstawiciele 
różnych środowisk. Gości powi-
tał  członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotow-
ski, który powiedział m.in.: ,,To jed-
ne z ostatnich konsultacji Kontraktu 
Terytorialnego, który doprecyzuje 
cały Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Świętokrzyskie-
go. Obecnie czas jest bardzo dyna-
miczny, wydarzenia bardzo przy-
spieszyły. Cały pakiet zadań, które 
wyrastają przed departamentami 
Urzędu Marszałkowskiego, ich tem-
po i mnogość wiążą się z finałem 
negocjacji. Przed nami etap dyna-
micznych zmian. Chcemy, aby nasz 
region był w tej pierwszej połowie 
województw, które zakończą nego-
cjacje dotyczące RPO, tak, aby było 
możliwe jak najszybsze rozpisanie 
pierwszych konkursów”. 

Część merytoryczną spotkania 
i dyskusję z samorządowcami po-
prowadził Grzegorz Orawiec - dy-
rektor Departamentu Polityki Re-
gionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, 
wspólnie ze swoim zastępcą Toma-
szem Januszem. W trakcie dotych-
czasowych prac w ,,Stanowisku 
negocjacyjnym dla województwa 
świętokrzyskiego” określono 10 
szczegółowych obszarów interwen-
cji:
1. innowacyjna gospodarka regio-

nalna, 
2. bezpieczeństwo energetyczne,
3. gospodarka niskoemisyjna 

w miastach, 
4. adaptacja do zmian klimatu,
5. walory naturalne i dziedzictwo 

kulturowe, 
6. transport,
7. zatrudnienie, wykluczenie spo-

łeczne, ubóstwo,
8. edukacja, 
9. dostęp do usług,
10. rewitalizacja. 

W punkcie 6. ,,transport” wśród 
16 projektów znalazło się także 
zadanie pn. ,,Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 764 Kielce-Sta-
szów, wraz z budową obwodnic 
miejscowości: Suków, Daleszyce, 
Ociesęki i układem obwodnicowym 
Staszowa. Długość odcinka ok. 45 
km”. Szacowana wartość projek-
tu został określona na 116 mln zł. 
Uczestniczący w obradach bur-

W sprawie kontraktu terytorialnego

mistrz miasta i gminy Staszów Ro-
muald Garczewski, poddał w wąt-
pliwość prawidłowość oszacowania 
kosztów zadania i wyraził z tego ty-
tułu obawy. W sumie, na przestrzeni 
kilkumiesięcznych konsultacji, zgło-
szono do Kontraktu 131 propozycji 
projektów na łączną kwotę ok. 10 
mld zł. Wstępnie wskazano 72 pro-
jekty na łączną kwotę 7,6 mld zł. 

Tekst i foto: Jan Mazanka

W czasie otwarcia konferencji, od lewej: prof. dr hab. Jacek Szlachta, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec 

i zastępca dyrektora Tomasz Janusz.

Wśród uczestników konferencji byli m.in.: burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, wójt gminy Bogoria 
Władysław Brudek, wicestarosta staszowski Michał Skotnicki i naczelnik Jan Mazanka. 

W dniu 15 września br. w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyły się konsultacje społeczne, 
dotyczące Kontraktu Terytorialnego na lata: 2014 – 2020 i propozycji przedsięwzięć inwe-
stycyjnych oraz projektów społecznych, które Województwo Świętokrzyskie zamierza zre-
alizować w jego ramach.
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Most na Wiśle za miesiąc

Budowa mostu na Wiśle koło Połańca, wraz z drogami dojazdowymi, stan prac na dzień 17 września 2014 roku.

Odbudowana droga wojewódzka nr 764, w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do mostu na Wiśle  
i dalej na wschód kraju.

Łącząca oba województwa prze-
prawa na Wiśle ma 955 metrów dłu-
gości, a razem z drogami dojazdowy-
mi - blisko 6 km. Szacuje się, że dzięki 
inwestycji jadący z Kielc do Rzeszowa 
zaoszczędzą ok. 25 km. Pod względem 
konstrukcji przeprawa jest podobna 
do mostu Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie. Inwestycję wyceniono 
na 178 mln zł, jednak łącznie z wyku-
pami gruntów jej wartość przekroczy-
ła 200 mln zł. Koszty te dzielą między 
siebie obydwa województwa, w dużej 
części będą one pokryte z Programu 
Operacyjnego ,,Rozwój Polski Wschod-
niej”. Budowa mostu w Połańcu jest 
zaliczana do najdroższych inwestycji 
tego programu. Most połączy obsza-
ry inwestycyjne w Połańcu i w strefie 
mieleckiej, a także spowoduje otwar-
cie komunikacyjne na trasy międzyna-

rodowe – do Ukrainy autostradą A4, 
przejście w Korczowej oraz do krajów 
UE – Słowacji i dalej do Rumunii i Buł-
garii, przez przejście w Barlinku. Wy-

Dobiega końca warta ponad 200 mln zł budowa mostu drogowego 
na Wiśle w Połańcu, łączącego Świętokrzyskie z Podkarpaciem. Aktual-
ny stan prac oraz planowany kalendarz niezbędnych kontroli, pozwalają 
przypuszczać, że przeprawa zostanie udostępniona kierowcom na prze-
łomie października i listopada br. Do wykonania pozostały ostatnie prace 
związane m.in. z położeniem nawierzchni asfaltowej na jezdni. 

konawcą tego ambitnego zadania jest 
konsorcjum firm - Przedsiębiorstwo 
Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., 
VISTAL Gdynia S.A. i Kieleckie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Trochę historii.
W przygotowaniu inwestycji oraz 

lobbowaniu za wprowadzeniem jej do 
planów, a później do realizacji, kluczo-
we znaczenie, oprócz działań prowa-
dzonych przez Zarządy obydwu woje-
wództw, miały inicjatywy realizowane 
przez powiaty: staszowski i mielecki, 
począwszy od wiosny 2003 roku. Jed-
ną z najważniejszych umów, w spra-
wie uchwalenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego po obydwu stronach Wisły, 
z uwzględnieniem ,,przeprawy mo-
stowej”, podpisano w dniu 22 marca 
2005 roku w Starostwie Powiatowym 
w Staszowie. Zaraz potem, w dniu 3 
lipca 2006 roku w Rzeszowie, ówcze-
śni marszałkowie województw: pod-
karpackiego Leszek Deptuła i świę-
tokrzyskiego Franciszek Wołodźko, 
podpisali teksty porozumienia w spra-
wie podziału zadań i obowiązków 
w zakresie realizacji przedsięwzięcia 
i podziału kosztów związanych z jego 
projektowaniem. W dniu 5 lutego 
2009 roku, w Starostwie staszowskim 
odbyło się spotkanie, podczas którego 
władze województw: świętokrzyskie-
go i podkarpackiego podpisały z Kon-
sorcjum Firm Schuessler – Plan Inży-
nierzy Sp. z o.o. w Warszawie umowę 
o wykonanie robót pn. ,,Opracowanie 
koncepcji programowo-przestrzennej 
oraz projektu budowlanego pn. ,,Li-
kwidacja barier rozwojowych – most 
na Wiśle z rozbudową drogi woje-
wódzkiej nr 764 oraz połączeniem 
z drogą wojewódzką nr 875”. Od tego 
momentu było wiadomo, że odwrotu 
od realizacji tej inwestycji nie będzie. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Do Osieka jeździmy ,,nową” drogą
W dniu 17 września br., oficjalnie otwarto wyremontowaną drogę wo-

jewódzką nr 765 na odcinku Staszów-Osiek. Celem inwestycji było do-
stosowanie stanu technicznego drogi do obecnego obciążenia ruchem, 
poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz redukcja negatywnego 
oddziaływania na środowisko, głównie spalin i hałasu. 

Oficjalną uroczystość otwarcia drogi rozpoczął dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach Damian Urbanowski, następnie, od lewej: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan 
Maćkowiak, marszałek Adam Jarubas, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, członek Zarządu 

Województwa Kazimierz Kotowski i radny Sejmiku Województwa Izydor Grabowski.

Samorządowcy ziemi staszowskiej obecni na ceremonii otwarcia drogi, z lewej ks. prefekt Marcin Grzyb 
z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku, który poświęcił wyremontowany odcinek.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel podkreślił znaczenie odbudowanego odcinka 
w ciągu dróg wojewódzkich na kierunku wschodnim i jego połączeniu z nowym 
mostem na Wiśle koło Połańca, co stworzy konkretne wyzwania komunikacyjne, 

związane z natężeniem ruchu i koniecznością szybkiej budowy obwodnicy 
Staszowa. Ponadto, jak stwierdził starosta, wyremontowana droga umożliwi 

wygodny dojazd do obszarów inwestycyjnych w gminach Połaniec i Staszów, co 
także powinno mieć wpływ na ożywienie gospodarcze w powiecie. 

 Burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, oprócz podziękowań, wręczył 
władzom wojewódzkim opracowaną koncepcję przebudowy drogi wojewódzkiej 

757 Opatów-Stopnica. 

Zadanie podzielono na dwa eta-
py. Pierwszy polegał na rozbudowie 
drogi o długości 17,3 km na odcin-
ku Staszów – Osiek. Zakres robót 
obejmował, m.in. poszerzenie jezdni 
i wzmocnienie jej nawierzchni, po-
wstało 12 zatok autobusowych, bez-
kolizyjne skrzyżowania, chodnik na 
odcinku ze Staszowa do Golejowa, 
kapitalnie wyremontowany wiadukt. 
W drugim etapie, aktualnie wykony-
wana jest obwodnica Osieka o dłu-
gości 1,2 km, która połączy drogę 
wojewódzką 765 z drogą krajową 
79 Sandomierz – Kraków. Całkowita 
wartość projektu to ponad 39,4 mln 
zł. Dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej na lata: 2007–2013 wy-
nosi 85 %, tj. ponad 30,6 mln zł.

W ceremonii oddania drogi do 
użytku, udział wzięli przedstawicie-
le władz wojewódzkich na czele z: 
wojewodą świętokrzyskim Bożen-
tyną Pałką-Korubą,  marszałkiem 
województwa Adamem Jarubasem, 
członkami Zarządu Województwa: 
Kazimierzem Kotowskim i Janem 
Maćkowiakiem oraz radnym Sejmiku 
Województwa Izydorem Grabow-
skim. Obecni byli także samorzą-
dowcy powiatu staszowskiego: prze-
wodniczący Rady Powiatu Damian 
Sierant, wiceprzewodnicząca Rady 
Lucyna Kozoduj, starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał 
Skotnicki, burmistrz Staszowa Ro-
muald Garczewski, burmistrz Osieka 
Włodzimierz Wawrzkiewicz, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Osieka 
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Poszerzona i wzmocniona droga wojewódzka  
765 Staszów-Osiek, chodnik i barierki na odcinku 

Staszów-Golejów.
Przed skrzyżowaniem w Wiśniówce, w kierunku  

do Staszowa.

W połowie drogi. Skrzyżowanie do Suchowoli i Pliskowoli. Rondo na obwodnicę i do Osieka. 

Wiesław Kopeć, burmistrz Połańca 
Jacek Tarnowski, a także radni po-
wiatu staszowskiego: Marek Chyla, 
Adam Kowal i Wacław Słodkowski. 

Oficjalną uroczystość otwarcia 
drogi rozpoczął dyrektor Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach Damian Urbanowski, któ-
ry przekazał kilka danych liczbowych 
dotyczących tej inwestycji, a także 
podziękował wykonawcy kontraktu, 
którym był TRAKT S.A. z Piekoszowa.  

Tekst i foto: Jan Mazanka

Strategiczne spotkanie  
w Starostwie Powiatowym 

Spotkanie rozpoczął i prowadził starosta staszowski Andrzej Kruzel, wspólnie z wicestarostą Michałem Skotnickim.

Posiedzenie, z udziałem wicestaro-
sty Michała Skotnickiego oraz dyrek-
torów jednostek organizacyjnych po-
wiatu, a także naczelników Wydzia-
łów i kierowników Biur w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie, otworzył 
starosta Andrzej Kruzel, który poin-
formował o harmonogramie pracy 
nad strategią na najbliższe tygodnie, 
a także przedstawił analizę wykona-

nia poprzednich trzech dokumentów 
planistycznych powiatu tj: ,,Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Staszowskiego na lata 2000-2015”, 
,,Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
staszowskiego na lata: 2004-2006” 
oraz uzupełnienia do ,,Strategii” 
z dnia 14 czerwca 2005 roku.

Koordynujący prace nad ,,Stra-
tegią”, naczelnik Wydziału Promocji 

i Współpracy Zagranicznej Jan Ma-
zanka rozdał obecnym na spotkaniu 
materiały do uzupełnienia, m.in. do-
tyczące analizy SWOT dla powiatu, 
która pomoże w sporządzeniu dia-
gnozy stanu, a w konsekwencji wizji 
rozwoju powiatu oraz w określeniu 
Celu Generalnego Strategii, a także 
celów warunkujących (osiągnięcie 
Celu Generalnego), priorytetów oraz 
konkretnych zadań inwestycyjnych 
do realizacji w latach: 2014-2020. 
Pozostałe ankiety dotyczyły scenariu-
szowych wizji rozwoju powiatu z do-
minacją zarówno szans jak i zagro-
żeń, a także filarów  warunkujących 
rozwój ziemi staszowskiej. Niektórzy 
z naczelników i dyrektorów otrzymali 
zadanie opracowania diagnozy stanu 
w obszarach, podlegających ich dzia-
łalności, m.in. w: oświacie ponadgim-
nazjalnej, rynku pracy i na drogach 
powiatowych. 

Termin przekazania wypełnionych 
formularzy ustalono na dzień 19 
września br. Wszystkie ankiety i inne 
dokumenty, dotyczące prac nad stra-
tegią, są zamieszczone na www.sta-
szowski.eu, w zakładce ,,Strategia”, 
mogą z nich korzystać wszyscy miesz-
kańcy powiatu staszowskiego, którzy 
zechcą nas wesprzeć swoją wiedzą 
w procesie prac nad strategią. 

Tekst i foto: Michał Skrętek 

W dniu 12 września br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Staszowie odbyło się spotkanie robocze, dotyczące prac nad Strate-

gią Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020. 
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Komisarz wystawy staszowski artysta malarz Norbert Palmer wręcza państwu 
Iurie i Walentynie Bodrugom namalowane przez siebie obrazy. Dyplom od ,,Art Elit” w Kiszyniowie otrzymał starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Ambasador Republiki Mołdawii z wizytą w powiecie

Głównym powodem wizyty moł-
dawskich gości było otwarcie w szy-
dłowskiej synagodze wystawy pople-
nerowej, będącej plonem pracy 25 
artystów malarzy z: Mołdawii, Ru-
munii, Węgier i Polski, którzy ostat-
nie 2 tygodnie pracowicie spędzili 
w tym urokliwym średniowiecznym 
grodzie. Międzynarodowe plenery 
malarskie w Szydłowie mają już kil-
kudziesięcioletnią tradycję, niemniej 
staraniem właśnie ambasadora Iurie 
Bodruga od 3 lat biorą w nich udział 
artyści z Mołdawii, na czele z pre-
zes kiszyniowskiego stowarzyszenia Uczestnicy otwarcia wystawy poplenerowej w szydłowskiej synagodze, artyści malarze i zaproszeni goście.

W szydłowskiej synagodze, przed otwarciem wystawy, ambasadora Iurie Bodruga 
wraz z małżonką Walentyną witają: starosta staszowski Andrzej Kruzel, wręcza 
pani kosz kwiatów w barwach narodowych Republiki Mołdawii i wicestarosta 

Michał Skotnicki  - przekazuje ambasadorowi upominki promocyjne.
Norbert Palmer wręcza obraz wicemarszałkowi województwa świętokrzyskiego 

Kazimierzowi Kotowskiemu.

W dniach 9 – 10 sierpnia br., 
na zaproszenie starosty An-
drzeja Kruzla, wizytę na ziemi 
staszowskiej złożył ambasador 
nadzwyczajny i pełnomocny 
Republiki Mołdawii w Polsce JE 
Iurie Bodrug wraz z małżonką 
Walentyną.

,,Art-Elit” Elwirą Cemortan-Volosin.
W uroczystości otwarcia wysta-

wy, oprócz pary ambasadorskiej, 
udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych na czele z: człon-
kiem Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego Kazimierzem Kotowskim, 
starostą staszowskim Andrzejem 
Kruzlem, wicestarostą Michałem 
Skotnickim i wójtem gminy Szydłów 
Janem Klamczyńskim. Jak zwykle do-
pisała publiczność, na czele z prof. 

Marianem Czaplą z Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie i dyrekto-
rem Społecznej Szkoły Muzycznej 
w Staszowie Antonim Drozdem, 
który tę placówkę założył i prowadzi 
bez przerwy od 51 lat.
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Pamiątkowe zdjęcie artystów malarzy i zaproszonych gości.

Obrazy otrzymali także, od lewej: wicestarosta Michał Skotnicki, wójt Szydłowa Jan Klamczyński i starosta 
staszowski Andrzej Kruzel.

Carmen Poenaru po raz pierwszy uczestniczyła w szydłowskim plenerze i w ogóle 
w Polsce była po raz pierwszy. Jej wrażenia z pobytu, z języka rumuńskiego, 

tłumaczył ambasador Iurie Bodrug.
Dyplomem „Art Elit” został również uhonorowany wicestarosta Michał Skotnicki.

Atmosfera towarzysząca otwar-
ciu wystawy nie pozostawiła wątpli-
wości, że międzynarodowe plenery 
malarskie w Szydłowie na trwałe 
wpisały się w kalendarz imprez kul-
turalnych miasteczka, z pożytkiem 
zarówno dla gości zagranicznych jak 
i artystów z terenu całej niemalże 
Polski, jacy w tym roku wzięli udział 
w tym wydarzeniu. W licznych prze-
mówieniach i gratulacjach dla orga-
nizatorów zwracano uwagę, że kul-
tura nie tylko kształci i poszerza ho-
ryzonty, ale także zbliża ludzi, czego 
w obecnych trudnych czasach, w no-
woczesnej zindustrializowanej Euro-
pie, tak bardzo brakuje. Z pewnością 
więc do zobaczenia za rok!

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Uroczystości, przebiegające pod 
znakiem wojny prowadzonej na te-
renach wschodnich obwodów Ukra-
iny, miały miejsce w symbolicznym 
dla Polski gmachu ,,Podchorążów-
ki” w Łazienkach Królewskich, gdzie 
w 1830 roku, faktycznie rozpoczę-
to Powstanie Listopadowe. Pro-
gram obchodów był zdominowany 
przez wydarzenia, jakie w ostatnich 
miesiącach miały miejsce na Ukra-
inie. Między innymi, w prezentacji 
multimedialnej pokazano tragicz-
ne miesiące Kijowskiego Majda-
nu i zdjęcia ponad 100 poległych, 
określanych mianem ,,Niebiańskiej 
Sotni”. Właśnie taki fotogram, przy-
wieziony w marcu br. z Winnicy, 
starosta Andrzej Kruzel podarował 
pełniącemu obowiązki ambasadora 
Ukrainy Vladyslavowi Kanevskyemu, 
co na zebranych dyplomatach i za-
proszonych gościach zrobiło duże 
wrażenie. Każdy z obecnych otrzy-
mał publikację poświęconą pole-
głym w Kijowie w styczniu i lutym 
br., a uzupełnieniem całości był 
krótki koncert współczesnej muzyki 
ukraińskiej w wykonaniu lwowskiej 
pianistki oraz wystawa obrazów 
namalowanych w Odessie, które 
w czasie ekspozycji w tym mieście, 
w czerwcu br., zostały uszkodzone 
przez pożar wywołany przez ,,nie-
znanych sprawców”. Obecny na 
spotkaniu były ambasador Ukrainy 
w Polsce Markijan Malskyj, serdecz-
nie podziękował staroście staszow-
skiemu Andrzejowi Kruzlowi, za 
4-letnią owocną współpracę, szcze-

Na zaproszenie Charge d'Affaires Ambasady Ukrainy w Polsce Vladyslava Kanevskyego, w 
spotkaniu z okazji 23. rocznicy powstania niepodległego państwa ukraińskiego, jakie w dniu 
5 września br., odbyło się w Warszawie, uczestniczył m.in. starosta staszowski Andrzej Kruzel.

23. rocznica niepodległości w stanie wojny

Podczas powitania, starosta staszowski Andrzej Kruzel przekazuje Charge 
d’Affaires Ambasady Ukrainy w Polsce Vladyslavowi Kanevskyemu fotogram 

,,Niebiańska sotnia, wieczna pamięć”.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel, Marta Malskya i poprzedni ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj. 

Oficjalne przemówienie wygłosił  Charge d’Affaires 
Ambasady Ukrainy w Polsce Vladyslav Kanevsky.

Kosz kwiatów, w barwach narodowych Ukrainy, przygotowała jedna ze 
staszowskich kwiaciarni.

Od lewej starosta staszowski Andrzej Kruzel, Janusz 
Onyszkiewicz, ambasador Mołdawii Iurie Bodrug 

i starosta gnieźnieński Dariusz Pilak.

gólnie za umożliwienie 18 ukraiń-
skim uczniom z obwodu winnickie-
go rozpoczęcia nauki od 1 września 
br. w Zespołach Szkół w Staszowie. 
Ambasador Malskyj obiecał zareko-
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Starosta Andrzej Kruzel serdecznie podziękował 
obecnej na uroczystościach poseł Małgorzacie 

Gosiewskiej za znaczące finansowe wsparcie, w 
kwocie 4 900 zł, udzielone powiatowi na początku 

lipca, w związku z pobytem w Staszowie grupy 
dzieci z Winnicy.

Zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą wydarzeniom Kijowskiego Majdanu.

Redaktor naczelny ,,Gazety Wyborczej” Adam 
Michnik i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur 
Radziwiłł i starosta Andrzej Kruzel.

Swoje twórcze przeżycia na Kijowskim Majdanie, Mariya zobrazowała prezentacją fotograficzną 
i rysunkami ,,miniatur”, z lewej Iegor Striełkow autor grafiki Powstania Warszawskiego (na str. 45).

Kijowski Majdan 
w kurozwęckim pałacu

,,Kolory wolności” to tytuł wy-
stawy obrazów autorstwa Mariy 
Diordiczuk, kijowskiej artystki, 
która swoje dzieła tworzyła bez-
pośrednio na Kijowskim Majdanie, 
w trakcie walk w styczniu i lutym 
br.

Kurozwęki znalazły się na trasie to-
urne artystki, której towarzyszy przy-
jaciel Iegor Striełkow, również kijowski 
artysta malarz i podobnie jak Mariya, 
z wykształcenia architekt. Oboje po-
dróżują autobusami lub pociągami, 
dźwigając ze sobą dwa pokaźne pa-
kunki, o wadze 45 kg każdy. Z ,,bło-
gosławieństwem” Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Ukrainy, realizują swo-
ją misję pokazania Europie demokra-
tycznego, pełnego optymizmu i du-
cha przyjaźni, nowego oblicza swo-
jego kraju, reprezentowanego przez 
młodych i wykształconych Ukraińców.

Organizatorami wystawy, na proś-
bę Ambasady Ukrainy w Polsce, było 
Starostwo Powiatowe w Staszowie 
i Zespół Pałacowy w Kurozwękach. 
Pierwotnie ekspozycja miała zawi-
tać do Kurozwęk w końcu maja, lecz 
ze względu na duże zainteresowa-

nie majdanową twórczością Mariy 
w Tallinie – stolicy Estonii, a potem 
w Helsinkach, pojawiły się zaprosze-
nia z Kopenhagi, z Malme w Szwecji 
i z Rzymu, a także z Warszawy. Stąd 

dwumiesięczne opóźnienie i tragicz-
niejszy niż w maju okres nie tylko dla 
Ukrainy, ale i całego świata. Dlatego 
też, w związku z tragedią zestrzelania 

mendować powiat staszowski do 
współpracy nowemu ambasadoro-
wi Ukrainy w Polsce, którego powo-
łania należy się spodziewać w naj-
bliższych tygodniach. 

Wśród zaproszonych gości miło 
było spotkać także wiceministra 
finansów Artura Radziwiłła, który 
obiecał odwiedzić ziemię staszow-
ską i rytwiańską w połowie bieżące-
go miesiąca.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Cd. na następnej str.
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 Podczas prezentacji, w pierwszym rzędzie pośrodku, właściciel pałacu w Kurozwękach Michał Popiel de Boisgelin, tłumaczy przekaz swoim kuzynkom z USA.

malezyjskiego samolotu, i wzrastającą 
liczbą ofiar walk we wschodnich obwo-
dach Ukrainy, towarzyszące wystawie 
flagi: Polski, Ukrainy i Unii Europejskiej 
przepasano kirem, a uczestnicy spo-
tkania minutą ciszy uczcili wszystkich, 
którzy stracili życie w tych tragediach. 

Mariya Diordiczuk, w niezwykle 
emocjonujący sposób, opowiedzia-
ła swoje twórcze przeżycia na Ki-
jowskim Majdanie, obrazując swoją 
opowieść prezentacją fotograficzną. 
Wszyscy zaproszeni goście, uczestni-
czący w otwarciu wystawy, w liczbie 
ponad 40 osób, byli pod wrażeniem 
atmosfery, jaką Mariya wspólnie z Ie-
gorem zdołali wykreować. Starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, podsumo-
wując wystąpienie ukraińskich gości, 
wręczył Mariy list napisany po ukraiń-
sku. Staszowski poeta Wiesław 
Kot, na okoliczność otwarcia wystawy, 
napisał wiersz (czyt. poniżej), a także 
podarował Mariy autorski tomik po-
ezji z dedykacją: ,,Dla Pani Mariy Dior-

Coś Kurozwękom – na wojnie urwało
ale to nie jest – GOSPODARZY wina

Trzeba przebaczyć – tą usterkę małą
nie można mówić – że to przez Putina

Nawet wspominać – nie wypada o tym
że mu sumienie – do drukarki wpadło

Trwa „putiniada” – wojenne sieroty
katastroficznie – plują w „ruskie radło”

Duch Ukrainy – szczepiony MAJDANEM
umknął do Polski – (różnie z nami było)

Blizny pamięci – wciąż otwarte rany
i wielkoduszność – chrześcijańska miłość

Kolor WOLNOŚCI 
– Drugi Front otworzył

uzasadniony – „bo car ruski zgłupiał”
Stalino – Hitler w KGB-owcu ożył

w skorupie mózgu – pływa miazga trupia

We łbie imperium – po trupach do celu
Mateczkę Rosję w ludzkiej krwi zamotał
Objaw „głupawki” Ruski Bóg przydzielił

Przez krew niewinnych  
– zgniją „Złote Wrota” 

 Staszowski poeta Wiesław Kot, podarował Mariy 
tomik swojej poezji, a także napisał  okolicznościowy 

wiersz, z lewej: staszowski regionalista   
Andrzej Wawrylak.Wśród zaproszonych gości był przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Kryspin Bednarczyk.

Starosta Andrzej Kruzel wręczył Mariy list 
z podziękowaniami napisany w języku ukraińskim.

Wiersz, bez tytułu  
Wiesława Kota, napisany na okolicz-

ność otwarcia wystawy.

diczuk, z okazji smutnych dla Ukrainy 
dni, a jednak w Polsce z sercem, Wie-
sław Kot, w Kurozwękach u Państwa 
Popielów.”

Wystawę można było oglądać do 
30 lipca br, potem ruszyła w dalszą po-
dróż po Europie. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Dziewczęta, od lewej: Katia Szewczenko, Katia Griszczenko, Angela Gryniak, Włada Suprun, Anastazja Solanik, Julia Reznik, Oleksandra Kożuszna, Natalia Kulesza i Karina Morar. 
Chłopcy, od lewej: Maksym Riabonenko, Artur Luka, Andrzej Dawyskyba, Rusłan Nowicki, Maksym Buriak, Igor Smernicki, Andrzej Tarbaj, Misza Donec i Andrzej Gulczenko.

Łączność z najbliższymi zapewnia ,,Kafejka internetowa” na I piętrze Internatu.

Щиро вітаємо у Сташові 
Serdecznie witamy w Staszowie

Począwszy od 1 września br. 18 
uczniów z Ukrainy rozpoczęło naukę 
w staszowskich szkołach ponad-
gimnazjalnych, dziewięć dziewcząt 
w Zespole Szkół Ekonomicznych im 
Jana Pawła II i dziewięciu chłopców 
w Zespole Szkół im. Stanisława Sta-
szica. 

Wszyscy zamieszkali w Internacie 
przy ul. Koszarowej. Zdecydowana 
większość, bo 16 uczniów, pochodzi 
z Winnicy lub obwodu winnickiego, 
dwóch chłopców jest spoza tego za-
przyjaźnionego ze Staszowem miasta 
i rejonu. Maksym Riabonenko przy-
jechał z Iwano Frankowska (dawniej 
Stanisławów) w obwodzie lwow-
skim, a Andrzej Tarbaj z Dunajewców 
w obwodzie chmielnickim, niedale-
ko Kamieńca Podolskiego. Wszyscy 
uczniowie posiadają ,,Karty Polaka” 
co umożliwia im bezpłatną naukę  
w Polsce, koszty pobytu w internacie 
pokrywają sami. Dziewczęta wybrały 
kierunki w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych: hotelarstwo, gastronomię, lo-

gistykę, ekonomikę i jedna Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół. 
Chłopcy preferują kierunki w Zespo-
le Szkół: mechatronikę, informatykę, 
alternatywne źródła energii, technik 
samochodowy. Młodzi Ukraińcy przy-
wieźli ze sobą wschodnią otwartość 
na innych, wielowiekową ukraińską 
kulturę oraz tradycje i czasem, nieco 
inne od naszej młodzieży, postrzega-

nie problemów współczesnego świa-
ta. Wpisują się w ciąg zdarzeń wynika-
jących z 12-letniej współpracy powia-
tu staszowskiego z Ukrainą, w której 
każdego roku swoje miejsce miała wy-
miana dzieci i młodzieży, z pożytkiem 
dla obu ze stron. Serdecznie życzymy 
samych sukcesów w nauce i wszyst-
kiego dobrego na każdy dzień. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Ks. kan. Andrzej Wierzbicki poświęcił wieńce dożynkowe.
 Za odprawienie mszy świętej dożynkowej 

podziękował starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Święto plonów w Bogorii

Dożynkowe święto rozpoczęto ,,na 
roboczo” od oceny wieńców w kon-
kursie powiatowym. Pięcioosobowa 
komisja, powołana przez starostę 
staszowskiego Andrzeja Kruzla, do-
konała oceny wszystkich wieńców, 
jakie siedem gmin, oprócz Szydłowa 
ze względu na sadowniczy charak-
ter gminy, zgłosiło do konkursu. Tuż 
przed południem, po uformowaniu 
korowodu dożynkowego, udano się do 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, 
gdzie podczas mszy koncelebrowanej 
dziękowano za tegoroczne plony. Do 
uczestnictwa w liturgii wiernych zapro-
sił proboszcz bogoryjskiej parafii, dzie-
kan dekanatu staszowskiego ks. kan. 
Andrzej Wierzbicki, a homilię wygłosił 
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Koniemło-
tach, dziekan dekanatu połanieckiego, 

W tym roku w Bogorii, w niedzielę 7 września br., odbyły się połączone 
święta plonów: VIII Wojewódzkie Święto Ekologii, XIV Dożynki Powiatu 
Staszowskiego i Dożynki Gminy Bogoria. Słoneczna pogoda dopisała i za-
chęciła liczne grono rolników, a także samorządowców i zaproszonych 
gości do uczestnictwa w imprezie. 

Na czele korowodu dożynkowego ,,żeńcy” - uczniowie bogoryjskich szkół.

Chleb dożynkowy ks. kan. Andrzejowi 
Wierzbickiemu wręczyli starostowie dożynek: 

Jadwiga Pietras i Jacek Maruszewski.

Poczet sztandarowy powiatu staszowskiego, radni 
powiatu, od lewej: Michał Wójtowicz, Jacek Nowak 

i Adam Kowal.
Msza święta dziękczynna została odprawiona w sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia, ołtarz główny 

z odsłoniętym obrazem słynącym łaskami.
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Korowód dożynkowy w drodze na boiska szkole Zespołu Szkół, miejsce 
oficjalnych uroczystości.

Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z przodu starostowie dożynek: Jadwiga Pietras i Jacek Maruszewski. W pierwszym 
rzędzie, od lewej: ks. kan. Andrzej Wierzbicki, wójt gminy Bogoria Władysław 

Brudek, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu w Staszowie Lucyna Kozoduj i starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Starosta staszowski Andrzej Kruzel, starościna dożynek Jadwiga Pietras 
z Wolicy w gminie Bogoria i starosta dożynek Jacek Maruszewski ze 

Stefanówka w gminie Staszów.

ks. kan. Paweł Cygan. Motywem prze-
wodnim kazania było stwierdzenie ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego cyt. ,,Tyle 
wolności ile własności”, co w obecnym 
czasie nabiera szczególnego znaczenia, 
a ziemia w rękach rolnika staje się osto-
ją państwowości i podstawą tożsamo-
ści narodowej Polaków. 

Oficjalne uroczystości dożynkowe, 
które odbyły się na placu szkolnym, roz-
poczęto od wręczenia chlebów dożyn-
kowych. Na ręce starosty staszowskiego 
Andrzeja Kruzla i wójta gminy Bogoria 
Władysława Brudka, chleb przekazali 
tegoroczni starostowie dożynek: Jadwi-
ga Pietras z Wolicy, w gminie Bogoria 
i Jacek Maruszewski ze Stefanówka, 
w gminie Staszów.  Włodarze: powiatu 
staszowskiego i gminy Bogoria obiecali 
sprawiedliwie dzielić przekazany bo-
chen i pamiętać szczególnie o osobach 
najbardziej potrzebujących pomocy. 

Następnie wójt gminy Bogoria Wła-

dysław Brudek, 
składając rolnikom 
p o d z i ę k o w a n i a 
i życzenia, poin-
formował o inwe-
stycjach, jakie na 
terenie gminy zo-
stały zrealizowane 
w ostatnich latach, 
a także o planach 
na nadchodzącą 
kadencję. Oprócz 
wójta Bogorii i sta-
rosty staszowskiego 
Andrzeja Kruzla, 
życzenia rolnikom 
przekazał eurode-
putowany dr inż. 
Czesław Siekierski, za pośrednictwem 
swojego asystenta oraz wiceprzewod-
niczący Rady Nadzorczej GDF SUEZ 
Energia Polska S.A. w Połańcu Arka-
diusz Bobrowski, który wójtowi Włady-
sławowi Brudkowi i staroście Andrze-

jowi Kruzlowi prze-
kazał także okolicz-
nościowe pisma od 
prezes GDF SUEZ 
Alfredy Świtek.

Na wniosek sta-
rosty staszowskiego 
Andrzeja Kruzla, 
minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Marek 
Sawicki, wyróżnił 
7 rolników ziemi 
staszowskiej hono-
rowymi odznaka-
mi ,,Zasłużony dla 
Rolnictwa”, byli to: 
Zofia Domasiewicz 
z Rudy w gminie 
Rytwiany, Krzysz-
tof Gil z Zalesia 
w gminie Łubnice, 
Edward Kołodziej 
z Rytwian, Marek 
Kotlarz z Wolicy 
w gminie Łubnice, 
Zdzisław Polaczek 
ze Szczeki w gminie 
Rytwiany, Grzegorz 
Sagan z Niekraso-
wa w gminie Osiek 
i Marek Trela z Rud-
nik w gminie Poła-
niec.

Werdykt ko-
misji konkursowej 
na najpiękniejszy 
wieniec powiatu 
staszowskiego od-
czytał i uzasadnił 
przewodniczący 

jury dyr. Antoni Drozd. Zwyciężył wie-
niec reprezentujący miasto i gminę 
Połaniec, drugie miejsce zajął wieniec 
z miasta i gminy Osiek, a trzecie repre-
zentujący miasto i gminę Staszów. Po-
łaniecki wieniec reprezentował powiat 

Na ręce starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla 
i wójta gminy Bogoria Władysława Brudka, chleby 

przekazali tegoroczni starostowie dożynek: 
Jadwiga Pietras z Wolicy, w gminie Bogoria i Jacek 
Maruszewski ze Stefanówka, w gminie Staszów. 
Z prawej: prowadzący imprezę Dominik Rożek.

Wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, składając 
rolnikom podziękowania i życzenia, poinformował 

o inwestycjach, jakie na terenie gminy zostały 
zrealizowane w ostatnich latach, a także o planach 

na nadchodzącą kadencję.

Życzenia rolnikom ziemi staszowskiej składa 
starosta Andrzej Kruzel.

Ciąg dalszy na nast. str.
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Werdykt komisji konkursowej na najpiękniejszy wieniec powiatu 
staszowskiego odczytał i uzasadnił przewodniczący jury dyr. Antoni Drozd.

Zwyciężył wieniec reprezentujący miasto i gminę Połaniec, gratulacje 
wykonawcom wieńca składa starosta Andrzej Kruzel. 

 W konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna środowisku” zwyciężyło 
gospodarstwo Doroty i Waldemara Ziomków z Orzelca Dużego w gminie Łubnice, 
nagrodę w wysokości 1000 zł ufundował Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu 

Zdroju. Czek przekazał dyrektor Oddziału w Łubnicach NBS Wiesław Lasota. 

W czasie wręczania odznak honorowych ,,Za zasługi dla rolnictwa”, od lewej: starosta staszowski Andrzej 
Kruzel, Edward Kołodziej z Rytwian, Zofia Damasiewicz z Rudy, Marek Kotlarz z Wolicy, wójt Władysław Brudek, 

Marek Trela z Rudników, wicestarosta Michał Skotnicki, Ewa Kochanowska – instruktor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bogorii i dyr. Mieczysław Madej ze Starostwa staszowskiego.

Wykonawcy wieńców z wręczającymi nagrody i członkami komisji konkursowej.

staszowski na Świętokrzyskich Dożyn-
kach Wojewódzkich, jakie w niedzielę 
14 września br., odbyły się w Busku-
-Zdroju. Nagrody ufundowane przez 
Powiat Staszowski wynosiły: za I miej-
sce 750 zł, II miejsce 600 zł, III miejsce 
500 zł, a wyróżnienia dla pozostałych 
gmin - po 400 zł. W konkursie ,,Piękna 
i bezpieczna zagroda, przyjazna śro-
dowisku” zwyciężyło gospodarstwo 
Doroty i Waldemara Ziomków z Orzel-
ca Dużego w gminie Łubnice, nagrodę 
w wysokości 1000 zł ufundował Nad-
wiślański Bank Spółdzielczy w Solcu 
Zdroju. W konkursie kulinarnym ,,Palce 
lizać”, ogłoszonym przez Lokalną Gru-
pę Działania ,,Białe Ługi”, zwyciężyła 
,,Karczma Świętokrzyska”, za pieczeń 
z dzika z warzywami, drugie miejsce 
zajęło Stowarzyszenie ,,Nasza Gmina 
Bogoria”, za pierogi z kapustą i mię-
sem, a trzecie Danuta Terech z Grzybo-
wa, za żurek wiejski. Przyznano również 
3 wyróżnienia, dla: Koła Gospodyń i Go-
spodarzy Wiejskich Radostów za kugiel 
radostowski, Joanny Kwiatkowskiej za 
kociołek wiejski i Eweliny Pańczyk za 
pychotę. Wszystkim w/w przekazano 
bony towarowe o wartości odpowied-
nio: za I miejsce 500 zł, II – 350, III – 200 
i wyróżnienia po 50 zł.

Jak co roku, nie zabrakło stoisk 

z rękodziełem 
a r t y s t y c z n y m 
i potrawami oraz 
z atrakcjami dla 
dzieci, a także 
ekspozycji firm 
zajmujących się 
sprzedażą sprzętu 
rolniczego.

Organizato-
rami tegorocz-
nych dożynek, 
które odbyły się 
pod patrona-
tem honorowym 
wojewody świę-
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Gwiazdą wieczoru był BAYER FULL. Zespół zgromadził komplet publiczności.

Najpiękniejszy wieniec 
z miasta i gminy 

Połaniec, na dożynkach 
wojewódzkich zajął  

II miejsce

II miejsce zajął wieniec 
reprezentujący miasto  

i gminę Osiek.

III miejsce zajął wieniec 
reprezentujący miasto  

i gminę Staszów.

tokrzyskiego Bo-
żentyny Pałki-Ko-
ruby i marszałka 
wo jewódz twa 
Adama Jarubasa 
byli: Urząd Gmi-

Honory starostów: ,,VIII Wo-
jewódzkiego Święta Ekologii, XIV 
Dożynek Powiatu Staszowskiego 
i Dożynek Gminy Bogoria”, pełnili: Ja-
dwiga Pietras z Wolicy, w gminie Bogoria i Jacek 
Maruszewski ze Stefanówka, w gminie Staszów.

Starościna Jadwiga Pietras wraz z  mężem 
Mirosławem, który jest również sołtysem sołec-
twa Wolica, gospodaruje na 12 ha, produkując 
głównie mleko. Państwo Pietrasowie mają 8 krów. 
W  sposób ekologiczny uprawiają także maliny, 
na pow. 1 ha, oraz wiśnie, porzeczki i  jabłka. 
Młodszy syn Damian po pracy pomaga rodzicom 
w gospodarstwie, starszy syn Jarosław wraz z żoną 
gospodaruje ,,na swoim”.

Starosta Jacek Maruszewski wraz z  żoną 
Mariolą prowadzi 55-hektarowe gospodarstwo 
w  Stefanówku, gmina Staszów, nastawione na 
produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. 
Rocznie sprzedaje około 100 ton żywca, bazu-
jąc w produkcji wyłącznie na paszach własnych. 
Stosując nowoczesne agregaty do uprawy roli, 
odpowiedni dobór oprysków i  nawożenia, pan 
Jacek osiąga plony zbóż w granicach 6 – 7 ton 
z ha. Dzięki środkom unijnym udało się zakupić 
część maszyn, a  także dostosować gospodarstwo 
do wymagań unijnych m.in. jeśli chodzi o normy 
dobrostanu zwierząt. Jacek Maruszewski, od 20 
lat pełniący funkcję sołtysa Stefanówka, jest tak-

że znanym i  cenionym kucharzem. Upieczony 
przez niego, w  tradycyjnym piecu chlebowym, 
,,Prosiak Stefanek dziadka Michała” zwycię-
żył w 2008 roku, w III edycji konkursu woje-
wody na „Świętokrzyską potrawę świąteczną”, 
pokonując 15 innych potraw konkursowych. 
W czasie wolnym, w pracach gospodarskich po-
maga syn Mateusz, uczeń LO w Zespole Szkół 
w Staszowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

ny Bogoria, Starostwo Powiatowe 
w Staszowie i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Bogorii. W gronie sponsorów 
znaleźli się: Gmina Bogoria, Powiat 
Staszowski, GOK w Bogorii, ,,LEADER, 
,,Białe Ługi, PROW 2007-2013, ŚODR 

Modliszewice, Nadwiślański Bank 
Spółdzielczy w Solcu Zdroju, Agencja 
Rynku Rolnego, Kopalnie Dolomitu 
S.A. w Sandomierzu, LOT ,,Czym chata 
bogata” i FHU DAGAMIX Kraków.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Starosta Andrzej Kruzel zaprosił do wspólnego zdjęcia samorządowców, od lewej: wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz 
miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, zastępca burmistrza Staszowa Tomasz Fąfara, zastępca 
burmistrza Staszowa Henryka Markowska, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz miasta i gminy 

Staszów Romuald Garczewski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Staszowie Lucyna Kozoduj, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, wójt 
gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz i starosta staszowski Andrzej Kruzel.
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Tegoroczne wojewódzkie święto plonów odbyło się w niedzielę 14 września br., w Busku-Zdroju. Rozpoczę-
to od przemarszu delegacji dożynkowych do kościoła pw. św. Brata Alberta, gdzie proboszcz parafii ks. prałat 
Marek Podyma powitał delegacje dożynkowe z wszystkich powiatów, a także samorządowców i zaproszonych 
gości. Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Tadeusz Szlachta. 

14. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie

Po zakończeniu uroczystości kościel-
nych orszak dożynkowy powrócił na sta-
dion przy ul. Kusocińskiego. Obrzędowe 
uroczystości rozpoczęto od przekazania 
chleba dożynkowego marszałkowi wo-
jewództwa świętokrzyskiego Adamo-
wi Jarubasowi. Uczynili to starostowie 
dożynek: Lilla Piasecka z Kołaczkowic k/
Buska-Zdroju i Wiesław Mazur z Sarbic 
Drugich w powiecie kieleckim, gmina 
Łopuszno. Oboje zostali uhonorowani 
pełnieniem obowiązków tegorocznych 
gospodarzy dożynek wojewódzkich, 
m.in. za wspaniałe efekty w produkcji 
mleka. Pan Wiesław posiada 50 krów 
mlecznych i gospodaruje na 120 ha, 
a pani Lilla 25 krów i 23 ha gruntów.

Jak co roku, dużo emocji delegacjom 
z powiatów dostarczył konkurs na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy. Wygrał 
powiat kielecki, który 21 września br., 

Marszałek Adam Jarubas, starostowie dożynek: Lilla  Piasecka i Wiesław Mazur 
oraz wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba sprawiedliwie dzielą chleb dożynkowy.

Reprezentacja powiatu staszowskiego ze swoim wieńcem, który zajął zaszczytne II miejsce, po wieńcu 
z powiatu kieleckiego, który zwyciężył na Dożynkach Prezydenckich w Spale, w dniu 21 września br.

Podczas wspaniałego występu młodzieży ożarowskiej z klubu 4H „Iskra”, w spektaklu pieśni i tańców cygańskich.

Panie ze Stowarzyszeń ,,Nasza Gmina Bogoria” i „Buczyna” częstowały swoimi specjałami.

będzie reprezentował województwo 
świętokrzyskie na Dożynkach Prezy-
denckich w Spale, drugie miejsce zajął 
powiat staszowski z wieńcem wyko-
nanym przez miasto i gminę Połaniec, 

a trzecie wieniec z powiatu opatow-
skiego. Dożynkowy konkurs na naj-
ładniejsze stoisko powiatowe wygrała 
ekspozycja przygotowana przez powiat 
jędrzejowski. Pozostałe cztery powiaty, 
które także zaprezentowały swoje sto-
iska, w tym powiat staszowski, zgodnie 
z regulaminem, otrzymały wyróżnienia.

Jak co roku, wojewoda świętokrzy-
ski Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła 
honorowe odznaki ,,Za zasługi dla rol-
nictwa”, przyznane przez ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi. 

Część artystyczną rozpoczęły kapele 
i zespoły ludowe z terenu ziemi święto-
krzyskiej, ale największe oklaski otrzyma-
ła Grupa Artystyczna ,,Iskra” z Ożarowa, 
za montaż tańców i pieśni cygańskich. 
Nie mniejszą popularnością cieszyły się 
kapele z powiatu staszowskiego, ,,Sami 
swoi” z Bogorii i „Nadwiślanie” z gmi-
ny Łubnice i „Sichowianie” z Sichowa 
Dużego. Obydwa zespoły, po złączeniu 
sił, zaprezentowały żywiołowy i pełen 
ekspresji program pieśni i utworów lu-
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Dni Szydłowa i 17. Święto Śliwki

Plac zamkowy w Szydłowie wypełniony różnorodnymi stoiskami.

Aktorom inscenizacji nadania praw miejskich dla Szydłowa gratuluje wicestarosta 
staszowski Michał Skotnicki, z prawej, członek Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Muzycy ludowi z powiatu staszowskiego godnie reprezentowali swój region, 
a razem z nimi, w środku: wicestarosta Michał Skotnicki, starosta Andrzej Kruzel, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Chudy i dyr. Gminnego Ośrodka Kultury 

w Bogorii Zofia Ligia Janda.

 Nadzwyczajne zainteresowanie pieczonym dzikiem ufundowanym przez Koło 
Łowieckie ,,Głuszec”, drugi z lewej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

w Staszowie Jerzy Chudy.

Gratulacje i życzenia szydłowskim sadownikom 
składa starosta staszowski Andrzej Kruzel, w 
towarzystwie starostów 17. Święta Śliwki: 

Małgorzaty Długosiewicz i Marka Szczepankiewicza.

dowych, przy którym długo bawiła się 
spora rzesza gości dożynkowych, nie 
szczędząc pochwał i oklasków. 

Pod wieczór, dożynkowi goście obej-

rzeli pokaz musztry paradnej w wyko-
naniu Kieleckiego Szwadronu Kawalerii, 
który tym razem wystąpił w strojach 
i z uzbrojeniem jazdy polskiej z XVII wie-

ku. Tegoroczne dożynki wojewódzkie 
zakończyła zabawa ludowa ,,w poni-
dziańskich rytmach”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Gwoździem programu ,,Dni Szy-
dłowa”, była niewątpliwie insceni-
zacja nadania praw miejskich przez 
króla Władysława Łokietka. W rolę 
monarchy wcielił się Paweł Krako-
wiak – kasztelan Rycerstwa Zamku 
Szydłów, a ówczesnego pierwszego 
wójta Zammeloniego odegrał obec-
ny wójt gminy Szydłów Jan Klam-

czyński. W sobot-
nim programie nie 
zabrakło zespołów 
oferujących róż-
norodny repertu-
ar. Koncertowanie 
rozpoczęła ,,Kape-
la Świętokrzyska”, 
później wystąpili 
kolejno: Krzysztof 
Kiss Kisiała i Sasza 
Popaz, a po ofi-
cjalnym otwarciu 
imprezy, zespoły: 
,,Siklawa”, ,,Mila-

no” oraz ,,Piękni i Młodzi”. Niedziela 
17 sierpnia br., była dniem ,,17. Świę-
ta Śliwki”, rozpoczętym pracowicie, 
od sympozjum z udziałem naukow-
ców sadowników: doc. dr hab. Anny 
Bielenin i dr hab. Elżbiety Rozpary. 
Oficjalne świętowanie, poprzedziła 
uroczysta msza święta odprawiona 
o godz. 12:00 przez szydłowskich 

kapłanów, ks. pro-
boszcza Ryszarda 
Piwowarczyka i ks. 
prefekta Dariusza 
Kozaka, pocho-
dzącego z Chmiel-
nika. Starostami 
t e g o r o c z n e g o 
,,Święta Śliwki” 
byli: Małgorzata 
Długosiewicz, po-
chodząca z Nie-

Te dwie imprezy, jakie odbyły się na placu zamkowym w Szydłowie, i 
tym razem, można zaliczyć do bardzo udanych, mimo że pogoda nie do 
końca gwarantowała pełny sukces.

mścic, która wraz z mężem Pawłem 
posiada w Szydłowie 10 ha sadów 
i Marek Szczepankiewicz z Koryt-
nicy, będący, wraz z żoną Justyną, 
właścicielem 20 – hektarowego go-
spodarstwa, w tym 14 ha sadów. Jak 
co roku, nie zabrakło stoisk oferują-
cych produkty, jakie można przyrzą-
dzić ze śliwek, lub z ich udziałem, 
a także wyroby rękodzieła artystycz-
nego, sztuki ludowej czy różnorod-
ne kulinaria. Programy artystyczne 
rozpoczęła Orkiestra Dęta z Łącka, 
później zagrały 3 zespoły: ,,ABBA co-
very” i ,,Polscy Bitelsi The Postman”, 
a o 20:00 gwiazda wieczoru zespół 
,,Kombi”. Imprezę zakończyły: pokaz 
ogni sztucznych i zabawa z zespo-
łem ,,The Pearl”.

Tekst: Jan Mazanka 
Foto: Piotr Walczak
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Życzenia bogoryjskim rolnikom złożył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny 
Republiki Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug.

Pierwsze dożynki 
na ziemi staszowskiej

W niedzielę 10 sierpnia br., swoje święto plonów zorganizowali rolnicy 
ze Szczeglic i gminy Osiek. 

Mszę świętą dożynkową w kościele pw. św. Jerzego w Szczeglicach, odprawił 
proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Wiktor w koncelebrze z księdzem prefektem 

Jackiem Grdeniem.

W czasie przemarszu korowodu dożynkowego do miejscowej szkoły 
podstawowej, na czele starostowie dożynek Andrzej Rybusiński ze Szczeglic 

i Lidia Pyza z Wysok Dużych. Od prawej, w pierwszym rzędzie: starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, ambasador Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug 

z małżonką Walentyną, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek i ks. kan. Stanisław Wiktor.

Wójt gminy Bogoria Władysław Brudek przyjął chleb od starostów dożynek 
Andrzeja Rybusińskiego ze Szczeglic i Lidii Pyzy z Wysok Dużych.

Piąty z lewej wieniec z Turska Wielkiego, który zwyciężył w konkursie gminnym 
i reprezentował ziemię osiecką na dożynkach powiatu staszowskiego.

Oprócz nagród i dyplomów za poszczególne miejsca w konkursie wieńców, 
wszystkie ekipy otrzymały pamiątkowe puchary od Rady Powiatu w Staszowie, 

które wręczają: wiceprzewodnicząca Rady Lucyna Kozoduj  
i wicestarosta Michał Skotnicki.

Pierwsze do-
żynki odbyły się 
w Szczeglicach, 
tu honory staro-
sty i starościny 
dożynek parafial-
nych pełnili: An-
drzej Rybusiński 
ze Szczeglic i Li-
dia Pyza z Wysok 
Dużych. W kon-
kursie wieńców 

zwyciężyło sołectwo Pęcławice Górne, 
drugie miejsce przypadło Kolonii Pęcła-
wickiej, a trzecie Wolicy. Gościem ho-
norowym dożynek był ambasador Re-
publiki Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug 
wraz z małżonką Walentyną, którzy 
przebywali w powiecie staszowskim 
na zaproszenie starosty Andrzeja Kru-
zla. W Szczeglicach mołdawscy goście 
zostali serdecznie przyjęci przez wój-
ta gminy Bogoria Władysława Brud-
ka i wszystkich uczestników imprezy, 
a z nawiązaniem bezpośredniego kon-
taktu nie było najmniejszego proble-
mu, wszak Mołdawia to głównie kraj 
rolniczy. W szczeglickich dożynkach 
uczestniczyli również: członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Ka-
zimierz Kotowski, starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał 
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Życzenia rolnikom składa starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Skotnicki oraz burmistrz miasta i gmi-
ny Staszów Romuald Garczewski.

Nieco mniej szczęścia miały drugie 
dożynki, jakie w niedzielę, 10 sierpnia 
br., odbyły się w Osieku. Tu niestety, 
po zakończeniu części oficjalnej, dalszy 
przebieg imprezy uniemożliwiła burza 
z intensywnymi opadami. Niemniej, 
udało się rozstrzygnąć konkurs na naj-
piękniejszy wieniec, w którym zwycię-
żyło Tursko Wielkie, druga była Ossala, 
a trzeci Lipnik. Honory starostów doży-
nek pełnili: Zygmunt Stępień z Buko-
wej i Anna Cebula z Długołęki. Oprócz 
nagród i dyplomów za poszczególne 
miejsca w konkursie wieńców, wszyst-
kie ekipy otrzymały pamiątkowe pu-
chary od Rady Powiatu w Staszowie, 
które wręczyli: wiceprzewodnicząca 
Rady Lucyna Kozoduj, starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel i wicestarosta 
Michał Skotnicki.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Staszowskie święto plonów 2014 za nami
W pierwszym dniu imprezy swo-

je umiejętności wokalno – taneczne 
zaprezentowały zespoły taneczne 
„KLEKS” oraz Klub Piosenki „RTYM”, 
wszyscy obecni mieli także okazję 
posłuchać koncertu popularnego 
zespołu „PIERSI”, który był atrak-
cją pierwszego dnia staszowskiego 
święta.

Niedzielę 24 sierpnia, drugi dzień 
imprezy, rozpoczęto mszą świętą w 
Sanktuarium Błogosławionego Jana 
Pawła II, w uroczystym nabożeń-
stwie wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych miasta i po-
wiatu staszowskiego, na czele z bur-
mistrzem miasta i gminy Staszów 
Romualdem Garczewskim oraz An-

W dniach 23 – 24 sierpnia br. odbyło się w Staszowie Miejsko – Gminne 
Święto Plonów. Jak co roku, staszowski „Dzień Chleba” cieszył się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolic.

Mszę świętą koncelebrowaną odprawili: ks. kan. Edward Zieliński, ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski 
– rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko–Praskiej oraz ks. kan. Szczepan Janas – 

proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie.

Podczas mszy świętej dożynkowej władze samorządowe miasta i powiatu, na 
czele z burmistrzem Romualdem Garczewskim i starostą Andrzejem Kruzlem.

Oficjalnego otwarcia staszowskich dożynek dokonał burmistrz Staszowa 
Romuald Garczewski, obok starostowie tegorocznego święta plonów Barbara 

Szewczyk ze Smerdyny oraz Bogdan Chara z Jasienia.

Ciąg dalszy na nast. str.
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Swoje niezapomniane przeboje zaśpiewała Urszula, której koncert był długo 
oczekiwaną, główną atrakcją drugiego dnia imprezy.     

Jedna z tablic, oryginał w języku łacińskim. 

 W czasie imprezy podziękowano również przedstawicielom staszowskich piekarni, biorących udział 
w tegorocznych dożynkach, wręczając im pamiątkowe puchary.  

drzejem Kruzlem starostą powiatu 
staszowskiego. 

We mszy, którą koncelebrowa-
li: ks. kan. Szczepan Janas – pro-
boszcz parafii pw. św. Bartłomieja w 
Staszowie, ks. kan. Edward Zieliński 
– proboszcz parafii pw. św. Barbary 
w Staszowie oraz ks. dr hab. Krzysz-
tof Warchałowski – rektor Wyższe-
go Seminarium Duchownego Die-
cezji Warszawsko–Praskiej, wzięli 
udział również licznie zgromadze-
ni mieszkańcy miasta i powiatu 
staszowskiego. 

Następnie, na 
terenie Parku Re-
kreacyjno – Spor-
towego „Zalew 
nad Czarną”, 
gdzie odbyła się 
zasadnicza część 
niedzielnej impre-
zy, rozstrzygnię-
to m.in. konkurs 
na najpiękniejszy 
wieniec dożynko-
wy. W tym roku 

Najpierw uwagę młodych badaczy 
zwróciła okazała inskrypcja w kruch-
cie głównej. Pisał o niej na początku 
minionego stulecia regionalista ks. 
Jan Wiśniewski w taki oto sposób: Pod 
chórem, nad stallami, w kruchcie, czy-

tamy na płycie nie-
zbyt czytelny, pełny 
skróceń napis (…) 
(Wiśniewski J., De-
kanat asandomier-
ski. Radom 1915, 
s. 221). Na kamien-
nej prostokątnej 
tablicy, otoczonej 
kolorową bordiu-
rą, widnieje napis 
wykonany dwoma 
typami pisma: do-
minującą kapitałą 
kwadratową, oraz, 
gdzieniegdzie, pół-

uncjałą. Ponadto, pomiędzy literami 
występują elementy graficzne w po-
staci czterech krzyży kawalerskich. 
Tekst podzielony został na dwanaście 
wersów o zróżnicowanej długości. 
Niektóre wyrazy, zwłaszcza w górnej 

części tablicy, dają się łatwo wyodręb-
nić; większość stanowi stłoczony ciąg 
znaków. Często ostatnie w danej linii 
słowa są rozbijane, a ich fragment 
swobodnie przenoszony do następne-
go wiersza. Inskrypcja pełna jest abre-
wiacji rozmaitego rodzaju. Przeważają 
suspensje i kontrakcje, obok których 
spotyka się sygle, ligatury, enklawy 
oraz znaki specjalne.

Uczniowie, już wcześniej, w ra-
mach realizacji dwóch eksperymen-
tów pedagogicznych: Przez inskryp-
cje – w głąb dziejów oraz Ziemia 
Staszowska przez stulecia, zgłębili 
tajniki epigrafiki łacińskiej. Mimo to 
tłumaczenie napisu okazało się nie-
zwykle trudnym wyzwaniem. Należy 
zaznaczyć, że nikt dotąd nie podjął 
się tego zadania. Nawet wspomniany 
wcześniej ks. J. Wiśniewski poprzestał 
tylko na przepisaniu, i to, jak się oka-
zało, niepełnym i miejscami nieprawi-
dłowym, badanego tekstu. 

Do wykonania poprawnego tłu-
maczenia niezbędna okazała się 
znajomość realiów historycznych, 
dotyczących średniowiecznej gospo-
darki kościelnej, i związanej z tym 
terminologii, jak również historii pa-
rafii staszowskiej, a także biografii jej 
proboszcza, ks. Macieja Teodora Da-
lewskiego. Po wielu dyskusjach nad 
sposobem rozwinięcia skrótów i opty-

Odkrywamy następne tajemnice kościoła 
pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie

Po pierwszym sukcesie, jakim było przetłumaczenie łacińskiej inskryp-
cji znajdującej się w prezbiterium kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła, 
uczniowie z klasy I D Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie, pod kierunkiem swoich nauczycieli mgr Marii 
Szewczyk i mgr. Tomasza Bieleckiego przystąpili do opracowania dwóch 
kolejnych napisów z tej świątyni. 

kolejne miejsca zajęły: Niemścice I 
miejsce, miejsce II ex aequo Wola 
Osowa i OSP Łukawica, miejsce III, 
również ex aequo Grzybów oraz 
Wiązownica Duża. Starostami te-
gorocznych dożynek w Staszowie 
byli: Barbara Szewczyk ze Smerdy-
ny oraz Bogdan Chara z Jasienia.

Na zakończenie tegorocznego 
„Dnia Chleba” swoje niezapo-
mniane przeboje zaśpiewała Ur-
szula. 

Tekst: Michał Skrętek
Foto:  Grzegorz Niziałek 
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W kościele pw. św. Bartłomieja, od lewej: mgr Tomasz Bielecki, Kinga Tarłowska, Justyna Stępień, Kamila Zacharz, 
Martyna Redka, Michał Kaleta, Wioletta Kazimierska, mgr Maria Szewczyk oraz dyrektor LO mgr Anna Karasińska. 

malnym przekładem ustalonych słów 
łacińskich na język polski powstało tłu-
maczenie o następującym brzmieniu:

Bogu Najlepszemu i Najwyższemu.
Świątynia ta [została] poświęcona 

ku czci św. Bartłomieja Apostoła przez 
Jana Grota Słupeckiego, biskupa kra-
kowskiego, w roku pańskim 1345. 
Święto poświęcenia tej [świątyni] 
[ustanowiono] na oktawę Najświętszej 
Trójcy. [Świątynia ta] ma jako uposaże-
nie: dwa łany wraz z łąką i stawem za 
domem plebana, jeden łan za folwar-
kiem, jedno pole za dużym bagnem 
oraz jedno pole wraz z ogrodem za 
Gąsiorem [gospodarstwem Gąsiora]. 
Również [ma jako uposażenie] w osa-
dzie [Staszów] oraz wsi i dworze Sta-
szówek dziesięcinę małdratową [tj. 
świadczoną w ziarnie], dodatkowo 
ogrody pod nadzorem dzierżawcy, 
tam też samotnie stojącą gospodę 
oraz grosze mszalne [tzw. meszne]. 
Ponadto [z dworu] Rytwiany daninę 
pieniężną, jak również, dzięki dobro-
dziejstwu Andrzeja Bogorii, takąż da-
ninę ze Zbrodzic i Widuchowej. Całe 
to poświadczenie [sporządzono] na 
podstawie „Księgi uposażeń” i daw-
nych przywilejów. W roku Pańskim 
1625 [nastąpiło] odnowienie kościoła 
sfinansowane, z tytułu praw kolator-
skich, przez Katarzynę z domu Lesz-
czyńskich Tęczyńską, kasztelanową 
bełską. W roku Pańskim 1626 [zosta-
ły] poświęcone trzy ołtarze przez naj-
przewielebniejszego [i] czcigodnego 
Tomasza Oborskiego, biskupa laody-
cejskiego, sufragana krakowskiego. 
Następnie tę samą świątynię w roku 
Pańskim 1664 [poświęcił] najprzewie-
lebniejszy Mikołaj Oborski, [Tomasza 
Oborskiego] bratanek i następca na 
urzędzie. Ostatecznie, wielkim nakła-
dem sił, odnowił [ją] w środku i na 
zewnątrz wielebny Maciej Teodor Da-
lewski, prezbiter staszowski. 1666 r.

Treść omawianej inskrypcji jest 
dość nietypowa, bowiem mocno eks-
ponuje kwestię uposażenia parafii 
Staszów. Prawdopodobnie wynika to 
stąd, że fundator tablicy, ks. M.T. Da-
lewski (a nie „Dajewski”, jak probosz-
cza konsekwentnie nazywa ks. J. Wi-
śniewski, op. cit.), utraciwszy podczas 
„potopu” szwedzkiego archiwum ko-
ścielne, chciał w ten sposób zabezpie-
czyć przed zniszczeniem najważniej-
sze zapisy dotyczące parafii pw. św. 
Bartłomieja Apostoła. Motyw krzyża 
kawalerskiego, występujący na tablicy, 
z pewnością nawiązuje do herbu Kru-
cinius – znaku rodowego Dalewskich. 
Jego czterokrotnie użycie przypusz-

czalnie stanowi odniesienie do czte-
rech ramion krzyża, a jednocześnie 
– czterech stron świata, co w tym kon-
tekście symbolizuje nadzieję, że treść 
napisu stanie się powszechnie znana.

Końcowe miesiące roku szkolnego 
2013/2014 uczniowie przeznaczyli na 
opracowanie i przetłumaczenie treści 
barokowego epitafium ku czci ks. M. 
T. Dalewskiego, XVII-wiecznego pro-
boszcza, niezwykle zasłużonego dla 
staszowskiego kościoła. Tak o tym na-
grobku pisał ks. J. Wiśniewski: Przy oł-
tarzu św. Jacka pomnik zakryty w po-
łowie ołtarzem. Pod portretem kapła-
na z zarostem napis ledwie w części 
odczytać można (…). (ks. J. Wiśniew-
ski, op. cit.). 

Podczas niedawno ukończonych 
kompleksowych prac konserwator-
skich przesunięto ołtarz, co umożliwi-
ło odczytanie całej inskrypcji, podob-
nie jak dwóch poprzednich – po raz 
pierwszy w dziejach. Bogato zdobiony 
płaskorzeźbami pomnik wykonany 
został z ciemnego marmuru. Napis, 
wyryty złoconymi literami (kapitałą 
elegancką), rozmieszczono na dwóch 
polach: tablicy głównej oraz kartu-
szu z herbem Krucinius – w sumie 
w osiemnastu rzędach. 

Po wstępnym opracowaniu tekstu 
epitafium, podczas którego młodzi ba-
dacze znów musieli zmierzyć się z nie-
łatwymi skrótami i znakami graficzny-
mi (dominują tu ligatury i suspensje), 
okazało się, że inskrypcja nosi cechy 
barokowego utworu literackiego. Tak 
więc na bazie dosłownego tłumacze-
nia należało jeszcze spróbować oddać 
jego artystyczny wymiar. I z tego zada-

nia licealiści wywiązali się celująco! Po 
odczytaniu napisu łacińskiego i prze-
tłumaczeniu inskrypcji na język polski 
uzyskano taki oto tekst: 

Bogu Najlepszemu i Największemu.
Czcigodny Maciej Teodor Dalewski, 

herbu Krucinius, z powołania – kapłan, 
gorliwy w służbie duszpasterskiej, z na-
tury – śmiertelnik. Wczesną młodość 
[przeżył] w szkole, wiek dorastania – 
w auli [uniwersyteckiej], resztę czasu 
spędzając wśród trosk tego życia. We 
wszystkim szukał wytchnienia, lecz 
[go] nie znalazł, chyba, że w tym oto 
w domu wszystkich zbawionych, który 
[to dom] dla siebie, bliskich i kapłanów, 
tak ofiarnie pracujących z nim w tej oto 
staszowskiej Winnicy i w przyszłości 
mających pracować (za jedyną rokrocz-
ną opłatę). Pozostający przy życiu aż do 
tej chwili, przed wielkim [tj. głównym] 
ołtarzem, w roku 1666 zbudował gro-
bowiec, ku zbawieniu ludzkiej [duszy]. 
O pozostałe [rzeczy] – zatroszczy się 
Pan, który zbawia [wszystkich] pokła-
dających w Nim nadzieję. Teodor Ma-
ciej Dalewski, prezbiter staszowski.

Uroczystym zwieńczeniem cało-
rocznego wysiłku uczniów i nauczy-
cieli była prelekcja wygłoszona 7 lipca 
2014 r. przez dyrektora Liceum Annę 
Karasińską, M. Szewczyk i T. Bieleckie-
go w kościele parafialnym. 

Prezentacja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, a o uznaniu sta-
szowian świadczyć mogły ciepłe i ser-
deczne słowa, adresowane do dyrek-
tora, nauczycieli i uczniów z klasy hu-
manistycznej I D. 

tekst: Maria Szewczyk, Tomasz Bielecki
 foto: Michał Skrętek 
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Zasięg działania całego przedsię-
wzięcia obejmuje następujące 18 gmin-
-udziałowców ZGOK Sp. z o.o. w Rzę-

W dniu 11 lipca br. w Rzędowie, uroczyście otwarto Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. Realizacja tego ambitnego zadania rozpoczęła 
się od tworzenia wstępnych planów i założeń zagospodarowania odpa-
dów komunalnych, jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej. W wyniku przeprowadzonych wstępnych analiz, a następnie spo-
rządzonych założeń, w dniu 27 lutego 2008 roku, podpisany został akt 
założycielski Spółki. 

Zakład uroczyście otwarty

Prezes Robert Stachowicz omówił podstawowe założenia Projektu ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, a także przypomniał przebieg procesu realizacji inwestycji.

Wśród zaproszonych gości byli także: starosta buski Jerzy Kolarz i starosta staszowski Andrzej Kruzel, a także 
wójtowie i burmistrzowie, radni oraz przedsiębiorcy.

Pucharami uhonorowano wszystkie 18 gmin-udziałowców ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie.

dowie: Staszów, Połaniec, Łubnice, 
Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat 
staszowski), Nowy Korczyn, Pacanów, 

Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat 
buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, 
Opatowiec, Bejsce (powiat kazimier-
ski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) 
i Raków (powiat kielecki). Jest to ob-
szar o powierzchni łącznej około 2024 
km2, zamieszkały przez około 153 tys. 
osób. Całkowity koszt realizacji Projek-
tu wynosi 55 716 902, 82 zł, z czego: 
wydatki kwalifikowane: 37 483 184,11 
zł, wartość ich dofinansowania wyno-
si 31 860 706,49 zł tj. 85%. Pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11 
mln zł, a dotychczasowe zaangażowa-
nie gmin-udziałowców Spółki, zarów-
no finansowe jak i rzeczowe, wyniosło 
9 772 000,00 zł.

W uroczystym otwarciu zakładu 
udział wzięli, między innymi: woje-
woda świętokrzyski Bożentyna Pał-
ka-Koruba, marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, 
prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Andrzej Pałys, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Piotr 
Żołądek, a także przedstawiciele władz 
powiatu staszowskiego i buskiego, 
burmistrzowie i wójtowie gmin udzia-
łowców Spółki oraz wykonawcy, którzy 
brali udział w realizacji Projektu.

Po przywitaniu gości przez prowa-
dzącą uroczystość Bogumiłę Czerwiec 
– dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju, 
prezes Zarządu Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 
Robert Stachowicz przedstawił zebra-
nym historię przebiegu całej inwestycji 
w zakresie jej organizacji, finansowania 
oraz budowy, a także funkcjonowania. 

Przedstawicielom władz gmin–
udziałowców Spółki, przedstawicielom 
władz wojewódzkich oraz wykonaw-
com złożono podziękowania za wspar-
cie i pomoc w realizacji projektu wraz 
ze specjalnie na tę okoliczność przygo-
towanymi pucharami. Gotowy do 
rozpoczęcia pracy zakład poświęcił 
ks. kan. Paweł Cygan, a do przecięcia 
wstęgi zaproszono: przedstawicieli 
władz wojewódzkich, gmin–udziałow-
ców oraz Zarząd Spółki.

O poszczególnych etapach przyj-
mowania, segregacji odpadów, ich 
przetwarzania, dalszego wykorzystania 
lub składowania opowiedział zebra-
nym Szczepan Januszewski – kierownik 
zakładu. 

Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Rzędowie, zgod-
nie z Planem Gospodarki Odpadami 
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Gratulacje Zarządowi i wszystkim pracownikom 
ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie złożyła wojewoda 

świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

 O znaczeniu zakładu dla południowo-wschodniej 
części województwa świętokrzyskiego mówił 

marszałek Adam Jarubas.

 Słowa uznania, pod adresem wszystkich 
realizatorów projektu, skierował prezes 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Andrzej Pałys.

Podziękowania i upominki dla członków Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie 
przekazali samorządowcy, na których terenie gmin zlokalizowany został ZGOK: 
burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski i wójt gminy Tuczępy 

Marek Kaczmarek.

 Wstęgę oficjalnie przecięli: wójtowie i burmistrzowie gmin-udziałowców, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, a także Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie.

dla Województwa Świętokrzyskiego 
2012-2018, został uwzględniony jako 
Regionalna Instalacja Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK), 
do której trafią odpady wytwarzane 
w regionie 5. w województwie święto-
krzyskim.

Zakład przyjmować będzie strumień 
odpadów komunalnych zmieszanych 
jak również odpady zbierane selektyw-
nie, takie jak: papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metal.

 Na teren zakładu trafiać też będą 
odpady, pochodzące z selektywnej 
zbiórki, w tym odpady wielkogabary-
towe, odpady problemowe i odpady 
zielone. Odpady będą następnie w za-
kładzie przetwarzane, a strumień od-
padów niebezpiecznych będzie maga-
zynowany, przed przekazaniem upraw-
nionemu odbiorcy .

Wydajność zakładu w systemie jed-
nozmianowym została określona na  
30 000 ton/rocznie odpadów komu-
nalnych zmieszanych, około 20 000 
ton/rocznie odpadów zebranych se-
lektywnie, 2 500 ton/rocznie odpadów 
zielonych i około 2 300 ton/rocznie od-
padów wielkogabarytowych. W przy-
padku zwiększenia podaży odpadów 
komunalnych zmieszanych, zdolność 
przerobowa zakładu, po uruchomieniu 
drugiej zmiany, może wynosić około  
60 000 ton/rocznie.

Przyjęte odpady będą w pierwszej 
kolejności przetwarzane mechanicz-
nie – na sortowni odpadów wyselek-
cjonowana zostanie frakcja surowców 
wtórnych, takich jak: papier, tworzywa 
sztuczne, metal, szkło. Na sicie ze zmie-
szanych odpadów wysegregowana 
zostanie też frakcja organiczna (frak-
cja mniejsza niż 80mm),która trafi do 
drugiego etapu przetwarzania, jakim 
będzie stabilizacja biologiczna w wa-
runkach tlenowych. 

Część balastu oraz odpady, pocho-

dzące z demontażu 
odpadów wielko-
gabarytowych, kie-
rowane będą do 
instalacji wytwarza-
nia paliw alterna-
tywnych. W instala-
cji tej odpady będą 
rozdrabniane. Dzię-
ki zamontowaniu 
separatorów ma-
gnetycznych, wy-
sortowana zostanie 
też frakcja metali 
żelaznych. Z od-
padów powstanie 
wysokokaloryczne 
paliwo, które na-
stępnie kierowane 
będzie do proce-
sów współspalania, 
do dostosowanych 
zakładów (np. ce-
mentownie).

Odpady, niena-
dające się do od-
zysku ani do recy-
klingu, kierowane 
będą do unieszko-
dliwiania – odpa-
dy niebezpieczne 
przekazywane będą 
uprawnionym od-
biorcom, pozostała 
cześć odpadów tra-
fi na składowisko 
odpadów, będące 
własnością Zakładu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością i znajdujące 
się w odległości około pół kilometra od 
instalacji przetwarzania odpadów.

Gospodarka odpadami, prowa-
dzona przez zakład, będzie podle-
gała szczegółowej kontroli. System 
monitoringu opierać się będzie na 
szczegółowej inwentaryzacji przyj-

mowanych odpadów. Odpady będą 
ważone na wadze samochodowej 
oraz opisywane symbolem (sześcio-
cyfrowy kod odpadu), uwzględniają-
cym ich rodzaj. Ewidencja odpadów 
prowadzona będzie zgodnie z wzo-
rami publikowanymi cyklicznie przez 
Ministerstwo Środowiska. 

Tekst: Bogumiła Czerwiec  
Foto: Jan Mazanka
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Ksiądz Roman Kotlarz urodził się 
17 października 1928 roku w Ko-
niemłotach k/Staszowa, miał sze-
ścioro rodzeństwa. Święcenia ka-
płańskie przyjął 30 maja 1954 roku. 
Posługę kapłańską, jako wikariusz, 
pełnił kolejno w parafiach: Szydło-
wiec, Żarnów, Koprzywnica, Mi-
rzec, Kunów i Słupia Nowa, a od 26 
sierpnia 1961 roku, aż do śmierci, 
był proboszczem parafii p.w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Pelago-
wie k/Radomia. W dniu 25 czerwca 
1976 roku, znalazł się wśród straj-
kujących robotników z Zakładów 
Metalowych Waltera w Radomiu, 
błogosławił protestujących w cza-

Dla upamiętnienia 38. rocznicy  
śmierci ks. Romana Kotlarza 
W tym roku mija kolejna, 38. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza, 

księdza występującego w 1976 roku w obronie robotników z Radomia. 

sie manifestacji. Ks. Roman Kotlarz 
został poddany różnym represjom. 
Był przesłuchiwany przez funkcjo-
nariuszy SB, w czasie nabożeństw 
nagrywano jego kazania. Kilkakrot-
nie odwiedzający go na plebani 
„nieznani sprawcy” pobili księdza 
do nieprzytomności. Wyczerpany 
fizycznie i nerwowo w dniu 16 lip-
ca 1976 roku, ks. Kotlarz znalazł się 
w szpitalu w Krychnowicach. Zmarł 
18 sierpnia 1976 roku, żył 48 lat, 
z czego 22 lata w kapłaństwie. Po-
grzeb ks. Romana Kotlarza w dniu 
20 sierpnia 1976 roku, przerodził się 
w robotniczą manifestację. Po mszy 
św. polowej w Pelagowie, trumnę 
z ciałem swego proboszcza, wierni 
przewieźli do Koniemłotów, gdzie 
spoczął w grobie obok swej matki.

Uroczystość, która odbyła się  
6 września br., zgromadziła na miej-
scowym cmentarzu liczne grono 
mieszkańców Koniemłotów. Jak co 
roku, rozpoczęto od złożenia kwia-
tów na grobie kapłana. 

W uroczystości rocznicowej 
uczestniczyli, m.in.: senator Mie-
czysław Gil, starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, burmistrz miasta 
i gminy Staszów Romuald Garczw-
ski, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Staszowie Kryspin Bednarczyk, 
wiceprzewodniczący Bonifacy Woj-
ciechowski, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 
„Solidarność” Waldemar Bartosz, 
a także Alfreda Świtek – prezes Za-
rządu GDF SUEZ Energia Polska S.A. 

Następnie uczestnicy obchodów 
procesyjnie przemaszerowali pod 
kościół pw. Najświętszej Marii Pan-
ny, gdzie odprawiono mszę świętą 
w intencji zmarłego kapłana. Nabo-
żeństwo koncelebrowane odprawili 
wspólnie: ks. Adrian Kalek z parafii 

Oficjalną część uroczystości rocznicowych rozpoczęto na cmentarzu, od lewej: starosta staszowski  
Andrzej Kruzel oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski.

Z cmentarza przemaszerowano pod miejscowy kościół.

 Jak co roku, tak i tym razem, odbył się bieg im. ks. Romana Kotlarza.
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Kilka słów na temat postaci zmarłego kapłana powiedział starosta 
staszowski Andrzej Kruzel.

Mszę świętą koncelebrowaną odprawili wspólnie: ks. kan. Edward Zieliński – proboszcz parafii pw. św. 
Barbary w Staszowie, ks. Jerzy Rubusiński z Kurozwęk, ks. Adrian Kalek z parafii w Koniemłotach,  
ks. kan. Paweł Cygan – proboszcz parafii w Koniemłotach oraz ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz 

parafii św. Jakuba w Kotuszowie.

Na zdjęciu poczty sztandarowe podczas rocznicowego nabożeństwa.

Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczono medale, puchary i dyplomy.

Świecką część uroczystości, przed budynkiem miejscowej szkoły, rozpoczął 
burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, obok zastępca burmistrza 

Henryka Markowska i senator Mieczysław Gil.

Na zakończenie pamiątkowa fotografia.

w Koniemłotach, ks. kan. Paweł Cy-
gan – proboszcz parafii w Koniem-
łotach, ks. Jerzy Rubusiński z Ku-
rozwęk, ks. kan. Edward Zieliński 
– proboszcz parafii pw. św. Barbary 
w Staszowie oraz ks. kan. Jerzy Sob-
czyk – proboszcz parafii św. Jakuba 
w Kotuszowie. Podczas liturgii głos 
zabrał także starosta staszowski An-
drzej Kruzel, który podzielił się z ze-
branymi w świątyni swoimi refleksja-
mi na temat postaci i życia ks. Roma-
na Kotlarza.

Po mszy św. uczestnicy obcho-
dów rocznicowych zebrali się pod 
pamiątkową tablicą ku czci bohater-
skiego kapłana, gdzie poszczególne 
delegacje złożyły kwiaty.     

Nieodłącznym elementem uro-
czystości jest bieg uliczny im. ks. 
Romana Kotlarza, organizowany 
przez Powiatowe i Gminne Zrze-
szenie LZS w Staszowie. Tak było 
i w tym roku, uczestnikami zmagań 
sportowych byli uczniowie ze szkół 
wszystkich szczebli z terenu powiatu 
staszowskiego.  

Po zakończeniu oficjalnej części 
obchodów rocznicowych zorganizo-
wano piknik plenerowy. Organizato-

rami tegorocz-
nych uroczysto-
ści rocznicowych 
byli: Stowarzy-
szenie Rozwoju 
M i e j s c o w o ś c i 
i Parafii Ko-
niemłoty „Przy-
szłość”, Staro-
stwo Powiatowe 
w Staszowie, 
Urząd Miasta 
i Gminy Staszów, 
jednostki OSP, 
NSZZ „Soli-
darność” Elek-
trowni Połaniec 
– Grupa Elektra-
bel, Międzyza-
kładowa Komisja 
Oświaty i Wy-
chowania NSZZ 
„So l idarność” 
w Staszowie 
oraz Miej-
sko – Gminne 
Zrzeszenie LZS 
w Staszowie. 

Tekst i foto: 
Michał Skrętek 
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Międzywojewódzkie strzelanie w Tarnowie

Drużyna ze Staszowa na zawodach w Tarnowie.    

Konferencję otworzył starosta staszowski Andrzej Kruzel, siedzą od lewej: wicestarosta Michał Skotnicki, 
dyr. Jarosław Mostowski, dyr. Mirosława Mochocka, kierownik Wiesław Reszczyk, Tomasz Karyś z Urzędu 

Marszałkowskiego i Marek Kowalski – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. 

Panie z terenu powiatu staszowskiego działające w różnych stowarzyszeniach, a także w Kołach Gospodyń Wiejskich. 

W dniach 12-14 września br. 
w Tarnowie, odbyły się Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w Strzelectwie Spor-
towym strefy IV. Uczestniczyli 
w nich młodzi zawodnicy z czte-
rech województw: małopolskie-
go, podkarpackiego, śląskiego 
i świętokrzyskiego.  Staszów re-
prezentowali podopieczni trene-
ra Marcina Szymańskiego z klubu 
UMKS NIEDŹWIADEK: Jarosław 
Makuch, Jakub Śmistek, Szymon 
Kotyra i Dawid Koział.

Pierwszego dnia zawodów w  
konkurencjach pneumatycznych 
rywalizację wygrali: Jakub Śmistek 
w karabinie z wynikiem 278 pkt 
i Jarosłwa Makuch w pistolecie uzy-
skując 267 pkt. Natomiast Szymon 
Kotyra zajął czwarte miejsce, a Da-

wid Koział czternaste. Ostatniego 
dnia, zawodnicy ze Staszowa star-
towali w konkurencjach kulowych. 
Pierwszy do rywalizacji stanął Jaro-
sław Makuch w konkurencji pistolet 
sportowy, uzyskując wynik 215 pkt, 
zajął szóste miejsce. Następnie do 
rywalizacji przystąpił Jakub Śmistek 
w konkurencji karabin sportowy 
trzy postawy, w której zdecydowa-
nie wygrał z przewagą 16 pkt,  nad 
zawodnikiem WKS-u WAWEL. Nato-
miast  Szymon Kotyra w konkurencji 
karabin sportowy leżąc zajął miejsce 
piąte. 

W klasyfikacji drużynowej klub 
ze Staszowa zajął czwarte miejsce 
w gronie piętnastu klubów, a rywa-
lizację województw wygrało święto-
krzyskie. UMKS NIEDŹWIADEK zdo-
był łącznie 16 punktów dla gminy, 

Spotkanie otworzył starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, który z 
uznaniem mówił o osobach reali-
zujących szereg inicjatyw szczegól-
nie na wsiach, nawiązując w swojej 
wypowiedzi do ostatnich dożynek 
powiatowych w Bogorii i woje-
wódzkich w Busku-Zdroju, gdzie 
można było podziwiać na rożnych 
stoiskach wspaniały dorobek ko-
biet, nie licząc pięknie wykonanych 
wieńców dożynkowych.

Wśród prelegentów znaleźli się 
m.in.: Jarosław Mostowski – dyrek-
tor Świętokrzyskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Modliszewi-

ka Piwnik-Piecyk – z-ca dyr. Kancela-
rii Zarządu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskiego, 
Wiesław Reszczyk – kierownik Od-
działu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim i Marek 
Kowalski – przedstawiciel Stowarzy-
szenia Integracja i Rozwój.

Tematy szkolenia dotyczyły m.in.: 
organizacyjno-prawnych aspektów 
funkcjonowania stowarzyszeń za-
wiązanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz możliwości ich finan-
sowania, idei powołania ,,Święto-
krzyskiej Akademii Kobiet”, a także 
zasad projektu ,,Świętokrzyski Fun-
dusz Młodych Inicjatyw”.

Podsumowując konferencję, wi-
cestarosta staszowski Michał Skot-
nicki, podziękował paniom za przy-
bycie, a wykładowcom za przekaza-
nie ciekawych i praktycznych infor-
macji, a także zadeklarował wolę 
współpracy powiatu z organizacjami 
działającymi na terenach wiejskich.

Tekst i foto: Jan Mazanka

powiatu i województwa w klasyfi-
kacji sportu młodzieżowego.

Marcin Szymański

Aktywność kobiet mile widziana

Podczas konferencji, jaka w dniu 25 września br., odbyła się w Staro-
stwie staszowskim z udziałem pań działających w różnych stowarzysze-
niach i kołach gospodyń, namawiano do jeszcze większego, jak do tej 
pory, udziału kobiet w życiu publicznym, a także do aktywnego ubiega-
nia się o dofinansowanie działalności prowadzonej na terenach wiejskich. 

cach, Mirosława Mochocka – z-ca 
dyr. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach, Agniesz-
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Kurs operator wózków widłowych.Kurs artystyczne rękodzieło.

Wycieczka do Sandomierza. Turnus integracyjno-edukacyjny dla wychowanków rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Kontynuacja ,,Nowych szans” 

Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Staszowie 
w ramach projektu pn. „Nowe 
szanse - nowe możliwości”, 
w 2014 roku kontynuuje reali-
zację założonych działań pro-
jektu. Zrealizowano warsztaty 
psychologiczne dla 95 osób. 

W warsztatach uczestniczyło 15 
wychowanków rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz 80 osób niepełnospraw-
nych. Uczestnicy warsztatów do-
wiedzieli się, na czym polega realna 
samoocena, zyskali większą świa-
domość swojego potencjału rozwo-
jowego. 15 wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuń-
czo-wychowawczych uczestniczyło 
w turnusie integracyjno-edukacyj-
nym, w terminie od 20 do 25 lipca 
br., w Ośrodku Wypoczynkowo-Re-
habilitacyjnym „Maria” w Zakopa-
nem. 

59 uczestników projektu zreali-
zowało kursy zawodowe: 16 osób – 
kurs komputerowy podstawowy, 14 
osób - kurs komputerowy zaawan-
sowany, 8 osób - podstawy księgo-
wości komputerowej, 8 osób - ope-

rator wózków widłowych, 13 osób 
- rękodzieła artystycznego.

W dniu 14 sierpnia br. odby-
ła się impreza sportowo-kultural-
na w Czernicy, dla 65 uczestników 
projektu. Leśniczy i pracownik 
Nadleśnictwa Staszów oprowadzili 
uczestników po ścieżce edukacyjnej, 
opowiadając o zasadach funkcjono-
wania szkółki oraz uprawie i pielę-
gnacji sadzonek drzew i krzewów. 
Po wspólnym biesiadowaniu przy 
grillu odbyły się zawody sportowe: 
m.in. przeciąganie liny, uczestnicy 
grali w gry planszowe. 

 Dnia 27 sierpnia br. odbyła się 
wycieczka dla 41 osób do Sando-
mierza – Baranowa Sandomier-
skiego, w trakcie której zwiedzano 
późnorenesansowy Zamek w Ba-
ranowie Sandomierskim, Zamek 
w Sandomierzu, Bazylikę Katedral-
ną NNMP, wystawy tematyczne 
w Domu Długosza, podziemną trasę 

turystyczną – dawne składy kupiec-
kie, Bramę Opatowską. Uczestnicy 
spacerowali sandomierską Starów-
ką, obok Ratusza, „Ucha Igielnego” 
oraz najpiękniejszych zabytków pra-
starego Sandomierza.

W opinii uczestników projektu 
realizowane działania umożliwiają 
wzrost aktywności społecznej i za-
wodowej oraz mobilności społecz-
nej, podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych, utrzymanie dobrego stanu 
zdrowia i kondycji psychofizycznej, 
zapoczątkowanie procesu zmiany 
stylu życia i funkcjonowania w spo-
łeczności lokalnej.

W ramach projektu, w miesią-
cach wrzesień – listopad, zostaną 
zrealizowane trzy turnusy rehabili-
tacyjne do Zakopanego i Mrzeżyna, 
kursy zawodowe oraz dwudniowa 
wycieczka do Wieliczki i Krakowa. 

Tekst i foto: Jolanta Brzeszczyńska, 
Zbigniew Uss Wąsowicz
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Relikwie w pałacu

Do uczestnictwa we mszy świętej zaprosił ks. kan. Jerzy Rybusiński - proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna w Kurozwękach.

 Labirynt otwarty, wstęgę przeciął Michał Popiel de Boisgelin.

Po mszy świętej wprowadzenia relikwii do kaplicy pałacowej dokonał  
biskup ks. dr Edward Frankowski.

Labirynt w kukurydzy o pow. 4 ha, przedstawiał w tym roku wizerunek  
ojca świętego Jana Pawła II. 

Relikwie – włosy św. Jan Pawła II przyjechały do 
Kurozwęk ze Lwowa.

Z tej okazji, mszę świętą koncele-
browaną odprawił biskup pomocniczy 
diecezji sandomierskiej ks. dr Edward 
Frankowski, który także wygłosił homi-
lię. Dekret biskupa sandomierskiego ks. 
dr. Krzysztofa Nitkiewicza o nadaniu ka-
plicy pałacowej tytułu św. Jana Pawła II, 
odczytał ks. kan. Jerzy Beksiński – dzie-
kan dekanatu świętokrzyskiego, pro-
boszcz parafii pw. św. Michała Archa-
nioła w Łagowie, wcześniej proboszcz 
parafii w Kurozwękach. Dokument, 
podpisany przez arcybiskupa metro-
politę lwowskiego ks. dr. Mieczysława 
Mokrzyckiego o autentyczności relikwii 
– włosów św. Jana Pawła II, odczytał 
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i św. Augusty-
na w Kurozwękach ks. kan. Jerzy Rybu-
siński.

Po mszy świętej, wprowadzenia 
relikwii do kaplicy pałacowej dokonał 
biskup ks. dr Edward Frankowski, wyra-
żając, po zakończeniu ceremonii, swoje 
uznanie dla postawy państwa Popie-
lów i ich zasług w krzewieniu wartości 

W sobotę, 19 lipca br., w Zespole Pałacowym w Kurozwękach miała 
miejsce doniosła i osobliwa uroczystość wprowadzenia do kaplicy pała-
cowej relikwii św. Jana Pawła II.

chrześcijańskich, czego najszlachetniej-
szym przykładam, jest dorobek życia 
kapłańskiego wieloletniego proboszcza 
parafii w Szewnej k/Ostrowca ks. infu-
łata Marcina Popiela – stryja obecnego 
właściciela pałacu Jana Marcina Popie-
la.

Po zakończeniu w/w uroczystości, 
otwarto także labirynt w kukurydzy 
o pow. 4 ha, który w tym roku przedsta-
wia wizerunek ojca świętego Jana Paw-

ła II. Otwarciu labiryntu towarzyszyła 
wystawa fotograficzna z pobytu Jana 
Pawła II w Kielcach i Masłowie w 1991 
roku oraz w Sandomierzu, w czasie 
pielgrzymki w 1999 roku. Podczas mszy 
świętej, a także z mini koncertem pieśni 
religijnych po jej zakończeniu, wystąpił 
Chór ,,Ars Nova” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Żarnowcu, pod kierownic-
twem Katarzyny Karnaś.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Wybieramy twarz regionu

W piątek, 8 sierpnia br., w kuro-
zwęckim pałacu podsumowano do-
tychczasowy przebieg akcji Polskiej 
Organizacji Turystycznej ,,Bajko-
wy urlop w Polsce”, prowadzonej 
w ramach kampanii ,,Promujemy 
Polskę razem”. Z tej okazji do Ku-
rozwęk przyjechali: wiceprezes POT 
Bartłomiej Walas, prezes Regional-
nej Organizacji Turystycznej Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Biura Zarządu 
ROT w Kielcach Małgorzata Wilk-
-Grzywna, a także członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
Jan Maćkowiak, świętokrzyska ku-
rator oświaty Małgorzata Muzoł i 
starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Po przedstawieniu prezentacji 
oraz poinformowaniu zebranych o 
przebiegu akcji, wiceprezes POT Bar-
tłomiej Walas wręczył prezesowi ROT 
Jackowi Kowalczykowi obraz namalo-
wany na wzór plakatu dla wojewódz-
twa świętokrzyskiego ,,Bajkowy urlop 
w Polsce”. W zamian, wiceprezes Bar-
tłomiej Walas, jak również promująca 
akcję aktorka Joanna Koroniewska, 
otrzymali figurki Baby Jagi wyprodu-
kowane w renomowanej fabryce por-
celany AS Ćmielów.

Na scenie przed pałacem odbyła 
się prezentacja kreacji i scenek rodza-
jowych w konkursie TWARZ ŚWIĘTO-
KRZYSKIEGO, która będzie promować 

Władze powiatu staszowskiego podczas konferencji reprezentował starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
pierwszy z prawej w drugim rzędzie.

Bajkowy Urlop w Kurozwękach promują uczestnicy konferencji.

Wiceprezes POT Bartłomiej Walas wręczył prezesowi ROT Jackowi Kowalczykowi 
obraz namalowany na wzór plakatu dla województwa świętokrzyskiego 

,,Bajkowy urlop w Polsce”. 

region w ogólno-
polskiej kampanii 
reklamowej Pol-
skiej Organizacji 
Turystycznej!

Na stronie 
h t tp : / / twa r z r e -
g i o n u . p l / s w i e -
tokrzyskie/ za-
mieszczono zdję-
cia wykonane w 
K u r o z w ę k a c h , 
spośród nich 8 
- dzięki głosom 
internautów, zo-
stanie nominowa-
nych do końcowej 
oceny. Następnie jury w Warszawie 
wybierze jedną propozycję, która 
będzie reklamować świętokrzyskie 
na billboardach w ramach ogólno-

polskiej kampanii Polskiej Organiza-
cji Turystycznej.  

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Jan Mazanka i archiwum POT



36

Podsumowanie przedszkolnego projektu
w staszowskim PCS-ie 

Uroczystość 
rozpoczęła pani 
Alicji Misiak – dy-
rektor Przedszkola 
nr 8, witając przy-
byłych gości. Swo-
ją obecnością za-
szczycili nas przed-
stawiciele władz 
samorządowych, 
rodzice oraz dzie-
ci, które uczestni-
czyły w realizacji 
projektu. Podnio-
słą chwilą był wy-
stęp nauczycielki 
Agnieszki Strzałki, 
która odśpiewała 
Hymn Unii Euro-
pejskiej pt. „Oda 
do radości”. Wiele 
radości dostarczy-
ły również zapro-
szonym gościom 
występy naszych 
przedszkolaków, 
które zaprezento-
wały tańce, wier-
sze i piosenki.

Nauczycielki 
Justyna Lis oraz 
Iwona Grzybow-
ska przedstawi-
ły sprawozdanie 
z realizacji pro-

Właśnie dobiegł końca realizowany w Przedszkolu nr 8 w Staszowie 
projekt pt. „Przedszkole równych szans”. Z tej okazji w hali sportowej Po-
wiatowego Centrum Sportu w Staszowie, w dniu 29 sierpnia br., odbyła 
się uroczystość podsumowująca pracę nad projektem.

Wszystkich zebranych w hali staszowskiego 
Powiatowego Centrum Sportowego serdecznie 

powitała dyrektor Przedszkola nr 8 im. Jana 
Chistiana Andersena Alicja Misiak.

Swoją opinię o zajęciach prowadzonych 
w ramach projektu wyraziły również dzieci. Na 
zdjęciu od lewej: Daria Sierant, Antoni Fąfara, 

Zuzanna Maruszewska. 

Podziękowania dla zastępcy burmistrza Tomasza Fąfary. 

Podziękowania dla burmistrza Romualda 
Garczewskiego.

Ciekawą atrakcję imprezy był występ dziecięcego zespołu muzycznego, również 
jednej z grup przedszkolnych.  

Na zdjęciu od lewej: wicestarosta Michał Skotnicki, burmistrz miasta 
i gminy Staszów Romuald Garczewski, zastępca burmistrza Tomasz Fąfara, kierownik 

Wydziału Inwestycji Dorota Lipińska, zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska 
oraz Ewa Cygan – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie. 

jektu podkreślając, iż dzięki dofinanso-
waniu przez Unię Europejską udało się 
stworzyć równe szanse edukacyjne dla 
wszystkich przedszkolaków: bezpłatne 
lekcje j. angielskiego, warsztaty tanecz-
ne, lekcje pływania na basenie, wyciecz-
ki, opieka specjalistyczna: terapia EEG 
Biofeedback oraz terapia logopedyczna. 
To wszystko wpłynęło na wzrost kompe-
tencji w zakresie wszechstronnego roz-
woju dzieci. Obok zajęć dodatkowych 
została wzbogacona baza dydaktyczna 
przedszkola. Zakupione zostały nowe 
meble, zabawki, wyposażenie placu za-
baw wraz z huśtawką dla dzieci poru-
szających się na wózkach inwalidzkich, 
sprzęt RTV i AGD, tablica interaktywna, 
programy multimedialne, stroje do tań-
ca i wiele innych nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych. 

W ramach projektu powstał w Przed-
szkolu nr 8 dodatkowy oddział integra-
cyjny - wygenerowano 20 miejsc dla 
dzieci w wieku 3-4 lat, w tym dla czwor-
ga dzieci z niepełnosprawnością. Oddział 
został wyposażony w nowe meble oraz 
pomoce dydaktyczne. Dzięki wsparciu 
ze środków unijnych zatrudnienie w od-
dziale znalazło trzech nauczycieli, oligo-
frenopedagog oraz woźna oddziałowa.

 Podczas uroczystości dyrektor Alicja 
Misiak złożyła podziękowania za okaza-
ną pomoc i zaangażowanie w realizację 
projektu zaproszonym gościom: Pio-
trowi Żołądkowi – członkowi Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, staro-
ście powiatu staszowskiego Andrzejowi 
Kruzlowi, wicestaroście Michałowi Skot-
nickiemu, burmistrzowi miasta i gminy 
Staszów Romualdowi Garczewskiemu, 
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zastępcom burmistrza: Henryce Mar-
kowskiej oraz Tomaszowi Fąfarze. Dy-
rektor Alicja Misiak przekazała również 
podziękowania za pomoc i życzliwość 
dla dyrektora ŚBRR Krzysztofa Domaga-
ły, z-cy dyrektora Krzysztofa Szczypióra, 
starszego specjalisty w Biurze POKL – 
Iwony Witeckiej oraz dla pracowników 
Powiatowego Centrum Sportowego 
w Staszowie: Andrzeja Walczowskie-
go i Piotra Dorosińskiego. Wdzięczność 
za otwartość na współpracę i zaanga-
żowanie Pani dyrektor wyraziła także 
w podziękowaniach dla Jolanty Pokory 
- skarbnika miasta i gminy Staszów, dla 
Doroty Machnik – kierownikowi BZP przy 
Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, dla 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Staszowa Bonifacego Wojciechowskiego 
oraz Dorocie Lipińskiej - kierownikowi 
Wydziału IPP i Jolancie Macias - kierowni-
kowi Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia 
i Sportu. Nie zabrakło również podzięko-
wań dla współpracujących z nami Dyrek-
tora SP nr 3 w Staszowie: Ewy Rzepeckiej 
i z-cy dyrektora Roberta Kufla oraz dla 
rodziców naszych przedszkolaków.

Przedszkolaki otrzymały dyplomy 
oraz upominki. Po zakończeniu części 
oficjalnej wszystkie dzieci zostały zapro-

Gratulacje za doskonały rezultat realizacji 
projektu dyrekcji i pracownikom przedszkola 

złożył burmistrz Romuald Garczewski. 

Przemawia dyrektor Powiatowego Centrum 
Sportowego Andrzej Walczowski.

Prezent za wzorowe zachowanie od burmistrza 
Romualda Garczewskiego otrzymał Mateusz Chara. 

szone na poczęstunek oraz wspaniałą 
zabawę prowadzoną przez animatorów.

Łączna kwota dofinansowania w ra-
mach realizowanego projektu to 527 tys. 
zł, w tym ze środków unijnych 448 tys. 
zł, z budżetu Miasta i Gminy Staszów 
79 tys. zł. Projekt realizowany był od 1 
września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 
roku, z zachowaniem zasady trwałości, 
tzn. w roku szkolnym 2014/15 nastąpi 
kontynuacja głównych założeń projek-
tu, które będą finansowane ze środków 
własnych Gminy. 

Tekst: Justyna Lis, Iwona Grzybowska
Foto: Michał Skrętek 

Patryk 
promuje powiat

W dniu 28 lipca br., starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
przekazał Patrykowi Dudzicowi, wraz z życzeniami 

dalszych sukcesów, kompletny strój biegacza .

Pierwszy bieg w koszulce powiatu staszowskiego 
w ,,Pucharze Maratonu Warszawskiego”. W biegu 
o dł. 20 km, Patryk Dudzic zajął 32 miejsce na 1000 

biegaczy.

Start i meta ,,Puchar Maratonu Warszawskiego” w podwarszawskim Międzylesiu.

Wraz ze wzrostem popularności 
biegania w naszym kraju, zarówno 
wśród zawodowców jak i amatorów, 
otworzyły się nowe możliwości pro-
mocji ziemi staszowskiej na arenie 
krajowej i zagranicznej. 

Czynić to będzie m.in. Patryk Dudzic 
ze Staszowa, który jest już liczącym się 
biegaczem długodystansowym w na-
szym regionie. Mimo, że biega dopie-
ro od 2 lat, ma na swoim koncie spore 
sukcesy, m.in.: w czerwcu br., zwyciężył 
w ,,III Maratonie Vitarde Jezioro Tar-
nobrzeskie” w kat. M 18-29, a w maju 
br. był trzeci w półmaratonie ,,IV San-
domierskiego Sportowego Weekendu 
Kwitnących Sadów”. Za największy do-
tychczasowy sukces Partyk uważa jed-
nak zajęcie w dniu 22 czerwca br., 94. 
miejsca na 911 startujących w ,,II Pół-
maratonie Radomskiego Czerwca ’76”.

W roku bieżącym Patryk zaplanował 
jeszcze 5 startów, w tym w ,,36 PZU Ma-
ratonie Warszawskim”. W biegach tych 
pobiegnie w koszulce z herbem po-

wiatu i napisem ,,Powiat Staszowski”.  
W dniu 28 lipca br., kompletny strój 
biegacza, przekazał Patrykowi Dudzico-
wi starosta staszowski Andrzej Kruzel. 

Życzymy kolejnych sukcesów na trasach 
krajowych, jak również i zagranicznych.

Tekst i foto: Jan Mazanka
Foto z ,,Maratonu” Dariusz Madej
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Starosta staszowski Andrzej Kruzel, m.in. przekazał pani Florze Liebich egzemplarz pamiętnika Dawida 
Rubinowicza ze wznowienia Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w 2010 roku. Czynione są starania 

o wydanie staszowskiego pamiętnika Władysława Rzadkowolskiego w formie książkowej, w celu wzbogacenia 
zbiorów miejscowych bibliotek, szczególnie szkół wszystkich szczebli ziemi staszowskiej. W środku: red. 

Agnieszka Kuraś z ,,Echa Dnia”. 

W programie dwudniowej wizyty pani Flory Liebich na ziemi staszowskiej, nie 
mogło zabraknąć wyjazdu do Krakowa i spotkania z panem  

płk. Jerzym Więckowskim.

Od lewej: Karen Popiel, Flora Liebich, Artur Radziwiłł, prof. Antoni Kamiński 
i Michał Popiel. U dołu: synowie Michała: Ludwik i Paweł. Mięliśmy szczęście 

spotkać w Kurozwękach Artura Radziwiłła, dla którego pradziadka  
ks. Macieja Radziwiłła pracował jako urzędnik w cukrowni, dziadek pani Flory 

Wilhelm Liebich. Pierwsze pytanie pani Flory po przyjeździe do Kurozwęk 
brzmiało cyt. ,,Czy Ludwik Popiel, były kawalerzysta przedwojenny, on mnie 

uczył jazdy konnej w Kanadzie, to jakaś rodzina z państwem Popielami 
z Kurozwęk”. Odpowiedź nieco zaskoczyła panią Florę, „Nie tylko rodzina, 

ale i ulubiony wuj, na jego cześć Michał Popiel dał swojemu pierworodnemu 
na imię Ludwik”. O postaci Ludwika Popiela, jego pośrednich związków ze 

zmarłym w dniu 4 lipca br. ppłk. AK Zbigniewem Kabatą  ps. ,,Bobo”, a także 
o przyjaźni z Krystyną Skarbek, agentką brytyjskich tajnych służb w czasie 
II wojny światowej, napiszemy w następnym numerze. Wspomnimy także 

naszego rodaka śp. Zbigniewa Kabatę, wybitnego partyzanta Oddziału 
Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”.

Flora Liebich i starosta staszowski Andrzej Kruzel przeglądają grafiki narysowane 
przez Józefa Juszczyka do następnych odcinków pamiętnika.

A wszystko zaczęło się od artykułu płk. Jerzego 
Więckowskiego zamieszczonego w kwartalniku 

,,Powiat Staszowski” nr 50/marzec 2013, na temat 
życia i służby Polsce ppłk. dypl. Andrzeja Liebicha, 

(na zdjęciu) ojca pani Flory.

W dniu 1 września br., w Starostwie staszowskim gościła pani Flora Lie-
bich z Kanady, która nieodpłatnie przekazała władzom powiatu pamięt-
nik swojego wuja Władysława Rzadkowolskiego, napisany w Staszowie 
w latach II wojny światowej.

Symboliczna wizyta

Z n a j o m o ś ć 
z panią Florą Lie-
bich rozpoczęła 
się od artykułu, 
poświęconego jej 
ojcu ppłk. dypl. 
Andrzejowi Lie-

bichowi, zamieszczonego w marcu 
2013 roku w kwartalniku samorzą-
dowym ,,Powiat Staszowski”. Płk 
Andrzej Liebich, ur. w 1897 roku 
w Rytwianach, był m.in. przed II 
wojną światową attache wojsko-
wym w Ambasadzie RP w Tallinie, 
później w sztabie Naczelnego Wo-
dza Władysława Sikorskiego w Lon-
dynie, następnie na emigracji w Ka-
nadzie.  

Druk pamiętnika Władysława 
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Rzadkowolskiego, zawierającego 
wydarzenia z lat okupacji hitlerow-
skiej z terenu Staszowa i okolic, został 
rozpoczęty w czerwcowym wydaniu 
kwartalnika ,,Powiat Staszowski” 
nr 55/2014, str. 48-50, dostępny 
na www.staszowski.eu w zakładce 
,,Wydawnictwa”. Pamiętnik, w 10 
odcinkach, dodatkowo ilustrowa-
ny grafikami wykonywanymi, także 
nieodpłatnie, przez staszowskiego 
malarza Józefa Juszczyka,  będzie 
publikowany systematycznie w każ-
dym z kolejnych numerów tj. do 
września 2016 roku. Jest to druga 
tak cenna pozycja, przedstawiająca 
fakty II wojny światowej z terenu 
ziemi świętokrzyskiej, po pamięt-
niku żydowskiego chłopca Dawida 

Rubinowicza z Krajna k/Bodzenty-
na, który po raz pierwszy ukazał się 
w 1960 roku. Obydwa pamiętniki, 
zachowane przed zniszczeniem, 
niestety dzieli tragizm losów ich 
autorów. Władysław Rzadkowol-
ski szczęśliwie 
przeżył wojnę, 
a 14-letni Da-
wid Rubinowicz 
wraz z rodzi-
cami, młodszą 
siostrą i bratem, 
został zamordo-
wany w Treblin-
ce, we wrześniu 
1942 roku.

Tekst i foto:  
Jan Mazanka

Władysław 
Rzadkowolski, autor 

pamiętnika, lata 
czterdzieste XX 

wieku.

Władysław Rzadkowolski  
- pamiętnik napisany w Staszowie w latach wojny i okupacji 

Odcinek 2.

…Część naszych przewidywań 
sprawdziła się. Noce spędzaliśmy już 
bądź to w gościnnych chatach wiej-
skich, bądź w stodołach. Spaliśmy na 
słomie i przykrywaliśmy się słomą – 
świeżą, pachnącą, miękką. Jedną noc 
spędziliśmy nawet pod potężną, go-
spodarską pierzyną. Gościnnie przyję-
ci byliśmy w leżącym na trasie naszej 
wędrówki majątku pp. Niewinskich, 
gdzie zjedliśmy – stanowiącą w owych 
warunkach nie byle jaki przysmak 
– kurę w rosole. Na tej jednak trasie 
nie znaleźliśmy jednego – bezpieczeń-
stwa. Pamiętam, przemierzaliśmy aku-
rat z żoną dużą, piaszczystą wydmę, 
porośniętą rzadką pojedynczą, karło-
watą sośniną, gdy usłyszeliśmy zna-
ne nam już dobrze buczenie. Szliśmy 
dalej spokojnie, gdyż nie przypuszcza-
liśmy nawet przez chwilę, by dwoje 
cywilnych osób mogło stanąć dla nie-
mieckiego lotnika obiekt, który należy 
zaatakować. 

Tak jednak było wtedy. Niemieccy 
lotnicy z okresu najazdu w roku 1939 
na Polskę strzelali nawet do pojedyn-
czych, cywilnych osób. Strzelali do 
rolników, pracujących w polu, strzelali 
do bawiących się dzieci.

Przeleciał, zatoczył koło i powtó-
rzył tę samą operację. I tym razem po-
zostaliśmy nietknięci. Zwiedziony tym 
lotnik uznał widocznie, iż wróg został 
zabity i oddalił się. Cudem ocaleni – 
ruszyliśmy dalej. Celem naszej niewiel-
kiej grupy była Wisła, za którą mieli-
śmy być jakoby bezpieczni. Tam – choć 
w warunkach wojennych – życie miało 
toczyć się normalnie. Wisła miała stać 
się zaporą dla dalszego posuwania się 
Niemców. Wierzyliśmy i w to, gdyż 
chcieliśmy, by tak rzeczywiście było.

Do Wisły jednak nie doszliśmy. 
Ostatnim naszym etapem przed doj-
ściem do przeprawy była mała, wiej-
ska plebania a obok cichy, niewielki, 
drewniany kościółek. Otwarty, lecz pu-

A usłyszany przez nas samolot 
zbliżał się, powiększał z każdą 

chwilą. Równocześnie stwierdzi-
liśmy, że kieruje się on prosto na 
nas, zniżając stale wysokość. Nie 
uległo wątpliwości, że będzie do 
nas strzelał. Szukać schronienia 

pod którąś z rzadko rozrzuconych, 
karłowatych sosenek było już za 
późno. Upadliśmy na odkrytą, 

białą płaszczyznę piasku, oczekując 
nieuchronnej śmierci lub kalectwa. 
Przywarliśmy jak najszczelniej do 
ziemi. Szum, huk motoru i wokół 

nas cieniutkie fontanny piasku.

Pani Florze Liebich 
towarzyszył kuzyn prof. 

zw. dr hab. Antoni 
Kamiński - socjolog, 
kierownik Zakładu 
Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego i 
Studiów Strategicznych 
w Instytucie Studiów 

Politycznych PAN, 
który pośredniczył 

w nawiązaniu naszej 
znajomości z panią 

Florą. W czasie 
zwiedzania edukacyjnej 

ścieżki historycznej  
w Rytwianach.

Ciąg dalszy na nast. str.
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sty. Weszliśmy, by podziękować Bogu 
za to, że jeszcze żyjemy. Wychodząc 
– spotkaliśmy proboszcza tej Parafii. 
Gdy dowiedział się, że chcemy dostać 
się za Wisłę stanowczo odradzał nam 
to. „Sam tam byłem” – mówił. „I ja da-
łem ponieść się popłochowi”. „Wróci-
łem jednak”. „Tam dzieją się dantej-
skie sceny”. „Wracajcie”. „Szkoda dziś 
każdego polskiego życia”. Okazało się, 
iż przeprawa była pod stałymi nalota-
mi hitlerowskiego lotnictwa. Usłucha-
liśmy. Zatrzymaliśmy się na odpoczy-
nek a potem rozpoczęliśmy odwrót.

Na powrotnym pierwszym etapie 
zobaczyliśmy pierwszych Niemców. 
Cała nasza wracająca gromadka, po-
większona o kilka spotkanych po dro-
dze osób tak jak i my wracających, 
wypoczywała w wiejskim, niewielkim 
sadzie, leżącym przy typowo polskiej, 
wiejskiej drodze. Od drogi oddzielał 
go pokrzywiony, o mocno przerze-
dzonych sztachetach płot. Siedząc 
na trawie pożywialiśmy się, gdy ciszę 
przerwał warkot motoru i na zakręcie 
drogi ukazał się samochód zapełniony 
Niemcami. Broń trzymali gotową do 
strzału.

jego czterech ścian. Jakże bliskimi 
stały nam się znajdujące się w nim 
sprzęty, miękki fotel, kwiaty w oknie 
tworzące nastrój zacisza – firanki. 
Jakim komfortem wydało nam się 
światło zwykłej lampy elektrycznej, 
na którą dotychczas nie zwykliśmy 
zwracać uwagi. Zapadliśmy w ka-
mienny sen – sen, z którego budząc 
się, znajdziemy się – z czego nie zda-
waliśmy sobie jeszcze sprawy – już 
w innym świecie i w innych, jakże 
odmiennych warunkach od tych, 
w jakich żyliśmy do wczoraj. Znaj-
dziemy się w niewoli.

A więc w Staszowie gospodarzyli 
już Niemcy. Mimo to nie odczuwa-
liśmy jeszcze całej grozy sytuacji, 
nie przeczuwaliśmy tego, co prze-
żywać mieliśmy przez – jakże długi, 
zdający się wiekiem – okres prawie 
pięciu lat. Nie odczuwaliśmy, bo 
choć nierówna, choć beznadziejna, 
walka jeszcze trwała. Choć niesko-

cącej potędze militarnej wroga nie 
poddajemy się bez walki, walki na 
jaką nas w ówczesnych warunkach 
było stać.

I jeszcze jedno. Choć bolesną – 
czuliśmy w sobie dumę narodową. 
Bo oto przekonaliśmy się, iż gdyby 
żołnierz nasz był tak uzbrojonym jak 
wyposażony był żołnierz niemiecki, 
gdybyśmy na wszystkich szczeblach 
mieli takich dowódców, jakimi oka-
zali się oficerowie liniowi, oficero-
wie rezerwy i podoficerowie i gdy-
byśmy posiadali plany przewidujące 
pewne ewentualności, to przy bit-
ności naszego żołnierza, ofiarności 
i gotowości do poświęceń naszego 
społeczeństwa – nie tak potoczyło-
by się spotkanie z napastnikiem.

A obok tej dumy coraz częściej 
dochodził do głosu rozsądek, roz-
pacz i żal, że oto tyle istnień ludz-
kich ginie w walce beznadziejnej, 
walce, której nie uwieńczy zwycię-
stwo.

Ujrzawszy grupę ludzi dodali 
gazu, zahamowali gwałtownie 

przed płotem błyskawicznie zesko-
czyli z wozu i z wycelowanymi w 

naszą stronę automatami, przedo-
stawszy się przez dziury w płocie, 

otoczyli nas. Na wezwanie podnie-
śliśmy ręce do góry.

Dokładnie wylegitymowali 
mężczyzn, zapytali co tu robimy, 

„obmacali” każdego z nas w poszu-
kiwaniu broni, po czym pokręcili 
się wśród zabudowań i powrócili 

do wozu. Odjechali. 

Na szczęście do domu gospoda-
rza nie weszli. Znajdował się tam 
nasz żołnierz w mundurze. Zaraz po 
odjeździe Niemców żołnierza prze-
brano w strój cywilny jednego z sy-
nów gospodarza.

Któregoś kolejnego dnia naszej 
wędrówki słońce chyliło się już ku 
zachodowi, gdy zmęczeni, brudni 
dobiliśmy do Staszowa.

Nareszcie znaleźliśmy się 
w domu, nareszcie pierwszą od daw-
na noc spędziliśmy we własnych łóż-
kach. Jakżeż przez ten krótki okres 
wędrówki poznaliśmy dopiero, co to 
jest własny dom. Jakżeż nauczyliśmy 
się doceniać jego ciepło, przytulność 

ordynowanie i bez żadnego już pla-
nu – żołnierz Polski stawiał jeszcze 
opór. Bronił się Modlin, broniła się 
Warszawa. Choć nikt już nie miał 
złudzeń, nie wierzył w zwycięstwo 
w tej walce – to gdzieś w najgłęb-
szych zakamarkach polskich serc 
odzywała się cichutko odrobina na-
rodowej dumy: że jednak jeszcze 
walczymy, że to tu, to tam, w więk-
szych lub mniejszych oderwanych 
akcjach bronimy się, czasem sami 
atakujemy zadając Niemcom po-
ważne straty, że jednak tej druzgo-

Dla mieszkańców Staszowa okres 
samodzielnego bytu państwowego 
zamknął się tym oto obrazem: od 
strony Opatowa kroczył w kierunku 
miasta, chyba 300 osób liczący, od-
dział wziętych do niewoli żołnierzy 
polskich. Otaczał go gęsty szpaler 
niemieckiej eskorty. W pierwszej 
czwórce kroczył brodaty pułkownik. 
Brudni, zarośnięci, zmęczeni. Twa-
rze ponure, zawzięte, złe. Smutny 
ten pochód, mieszkańcy Staszowa 
witali grobową ciszą i niejedną ci-
cho spływającą łzą. Był to ostatni 
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żołnierz polski, którego na długie 
lata żegnał Staszów.

Na nich kończyło się wolne wczo-
raj i zaczynało straszliwe jutro – ju-
tro obozów, pieców krematoryjnych, 
kaźni, szubienic. 

W ten sposób mieszkańcy 
Staszowa dokumentowali swą ser-
deczną więź ze swymi obrońcami.

Żołnierze – jeńcy spędzili 
w Staszowie jedną tylko noc. Ulo-
kowano ich w koszarach 2 pp leg. 

Jakże ofiarne i troskliwe okazały się 
wtedy serca staszowian. Wyłowiono 
natychmiast komitet, który miał się 
zająć jeńcami. Ogłoszono zbiórkę 
żywności. W rekordowo szybkim 
czasie dostarczono do kuchni puł-

kowej mięso, chleb, ziemniaki i inne 
środki żywnościowe w takiej ilości, 
iż wystarczyłoby na wykarmienie 

jeszcze raz takiej liczby osób. Ostat-
ni raz rozpalono pod kotłami kuch-
ni miejscowego garnizonu. Tylko, 

że tym razem rolę kucharzy pełniły 
kobiety ze Staszowa.

ców. Na opróżnione stanowisko Bur-
mistrza przysłany został z Opatowa 
nowy człowiek – mgr. S. W budynkach 
młyńskich rozlokował się Posterunek 
Policji Niemieckiej, na piętrze Magi-
stratu Posterunek Policji Polskiej. Wy-
dano znane dobrze wszystkim miesz-
kańcom podbitej Polski zarządzenia. 
Godzina policyjna, zakaz grupowania 
się na ulicach, porządki w mieście. 
Żydom nakazano nałożenie na lewy 
rękaw pięcioramiennej gwiazdy. Jak-
kolwiek byli oni jeszcze na swobo-
dzie, podlegali takim prawom, jakim 
w Warthegau podlegali Polacy. Mija-
jąc Niemca musieli odkrywać głowy. 
Zaczęto używać ich do zamiatania ulic 
i innych prac porządkowych. Z chwi-
lą otwarcia niemieckiej firmy budowy 
dróg, Żydzi używani byli do tłuczenia 
kamienia i innych prac przy budowie 

cami pod wpływem nauki ich „Wo-
dza”. W położonym przy Rynku domu 
staszowskiego kupca założyli Niemcy 
magazyn rzeczy skonfiskowanych Ży-
dom. Magazyn ten został okradziony. 
Przeprowadzone śledztwo wykazało, 
iż kradzieży z włamaniem dokonali 
jakoby Żydzi. Oprawców złapano i za-
mknięto w tymże magazynie.

c.d.n.

Grafiki rysuje staszowski artysta malarz  
Józef Juszczyk.

Po konsultacji z rodziną, Pani Flora Liebich wyraziła zgodę na bezpłat-
ne przekazanie praw autorskich Starostwu Powiatowemu w Staszowie do 
wydruku pamiętnika, nie tylko w postaci odcinków w kwartalniku „Powiat 
Staszowski”, ale także w formie książki. Podobną zgodę wyraził Pan Józef 
Juszczyk odnośnie zamieszczenia grafik w tej publikacji. Trafi ona do wszyt-
skich bibliotek na terenie powiatu staszowskiego, a także zostanie prze-
kazana m.in. do: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Biblioteki 
Wojewódzkiej w Kielcach.

Redakcja, dnia 23.09.2014 r.

Prawda, że w ostatniej chwili eskor-
ta niemiecka czyniła dużo przeszkód 
w kontaktowaniu się społeczeństwa 
ze swymi żołnierzami, nie pozwalała 
ich tak ugościć, nakarmić i pożegnać 
jak na to byliśmy przygotowani, nie-
mniej jednak, idący przez Staszów do 
niewoli żołnierz polski czuł, że nie jest 
osamotniony, czuł, że i on w mundu-
rze i ci w cywilu – jednako cierpią i jed-
nako nienawidzą. Czuł tę wielką go-
towość do ofiar i poświęceń ze stro-
ny społeczeństwa jakiej Polacy dają 
zawsze dowody w chwilach ciężkich, 
przełomowych, w chwilach, w których 
ważą się losy ojczyzny. 

Następnego dnia, wczesnym 
rankiem, kolumna jeńców polskich 
opuszczała Staszów. Milczący tłum 
mieszkańców Staszowa jak urzeczo-
ny patrzył na niknącą w dali kolum-
nę. W kilka lat potem przez Staszów 
ciągnęła znowu kolumna jeńców. Tym 
razem byli to jeńcy niemieccy. 

Gospodarujący w mieście Niemcy 
już od pierwszego zaraz dnia zaprowa-
dzili swoje porządki, swoją niemiecką 
dyscyplinę. Na stanowisku Burmistrza 
pozostał przedwojenny Burmistrz 
Staszowa – Ignacy Raczyński. Był to 
człowiek uczciwy, o szlachetnym, ale 
żelaznym charakterze. Robił na mnie 
wrażenie nieugiętego, bezkompro-

misowego, ale sprawiedliwego. Był – 
o ile się nie mylę – socjalistą. Na stano-
wisku tym nie pozostał długo. Aresz-
towano Go i wywieziono do obozu 
w Oświęcimiu. Po kilku tygodniach 
rodzina zamordowanego otrzyma-
ła Jego prochy. Była to w Staszowie 
pierwsza ofiara bestialstw hitlerow-

drogi.
Krótki pobyt w Staszowie Poste-

runku Policji Niemieckiej upamiętnił 
się zdarzeniem, które wstrząsnęło 
spokojnym dotąd miasteczkiem, spo-
tęgowało strach wśród Żydów, dało 
próbkę zbrodniczych instynktów, ja-
kie, jakże szybko, owładnęły Niem-
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Z dalekiego kraju

Andrzej Fiedler, ur. w 1935 roku, jest 
wnukiem ostatniego pastora kościoła 
augsbursko-reformowanego w Sielcu 
ks. płk. Kazimierza Szefera i synem córki 
pastora Konstancji i mjr. dypl. kawalerii 
Mieczysława Fiedlera. Kazimierz Sze-
fer ur. 12 września 1861 w Sielcu, zm. 
10 kwietnia 1939 w Staszowie, był du-
chownym kalwińskim i naczelnym kape-
lan wyznania ewangelicko-reformowa-
nego w Wojsku Polskim. (Archiwalne 
zdjęcia rodziny Szeferów i Fiedlerów 
na str. 44). Pochodził z kalwińskiej rodzi-
ny osiadłej od wieków w Sielcu – ojciec 
Adolf był tam pastorem. W 1883 roku 
ukończył kieleckie gimnazjum, w któ-
rym poznał m.in. Stefana Żeromskiego. 
Naukę kontynuował na uniwersytecie 
w Dorpacie, gdzie w 1889 roku otrzymał 
stopień doktora nauk teologicznych. Po 
powrocie z Inflant w 1889 roku został 
wikariuszem w Warszawie. W 1895 roku 
wziął ślub z Zofią Rayską, córką dziedzi-
ca kalwińskich Niepokojczyc na Gro-
dzieńszczyźnie. Po śmierci ojca w 1901 
roku przejął administrację zboru w Siel-
cu, którego pastorem pozostał do 1939 
roku. W 1920 roku zaproponowano mu 
funkcję naczelnego kapelana wyznania 
ewangelicko-reformowanego Wojska 
Polskiego – stanowisko to piastował aż 
do śmierci, jako jedyny kalwiński kapłan 
w historii Polski. Do Sielca dojeżdżał już 
wówczas tylko kilka razy w roku.

Zmarł na wiosnę 1939 roku 

w Staszowie pod-
czas wizytacji swo-
jej rodzinnej parafii, 
w jego pogrzebie 
w Sielcu uczestni-
czył m.in. ówczesny 
premier gen. Feli-
cjan Sławoj Skład-
kowski. Państwo 
Kazimierz i Zofia 
Szeferowie mięli 
3 synów i 3 córki. 
Dwie z nich Kon-
stancja, ur. w 1902 
roku, żona mjr. Mie-
czysława Fiedlera 
i Irena, ur. w 1905 
roku, po mężu Ku-
charska, były zwią-
zane ze Staszowem. 

Konstancja, po śmierci męża zamor-
dowanego przez NKWD w Charkowie, 
mieszkała w Staszowie ze swoim kilku-
letnim synem Andrzejem, odwiedzając 
w czasie okupacji starszego syna Jerzego 
w Warszawie, do czasu kiedy ,,w łapan-
ce” została aresztowana przez Niemców 
i wywieziona do pracy przymusowej 
w Niemczech. Pracując w niezwykle cięż-
kich warunkach przy produkcji bomb 
lotniczych, podupadła na zdrowiu i jako 
nieprzydatna w fabryce została wy-
wieziona do obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrûck. Szczęśliwie doczekała 
wyzwolenia przez wojsko amerykańskie 

i powołując się na szwedzkie pochodze-
nie swojej babki, (także) Konstancji von 
Kruger, zdołała bezpośrednio z obozu 
wyjechać do Szwecji. Starszy syn Jerzy, 
ur. w 1922 roku plutonowy podcho-
rąży ps. ,,Grot” dowódca IV plutonu, 
1 kompanii w pułku ,,Baszta”, szczę-
śliwie przeżył Powstanie Warszawskie 
i po wielu staraniach wyemigrował do 
Australii. W Staszowie w czasie wojny 
razem z babcią Zofią Szeferową i młod-
szą siostrą mamy Ireną mieszkał Andrzej 
Fiedler ur. w 1935 roku. Dopiero w 1948 
roku, udało się rodzinie uzyskać zgodę 
na wyjazd syna do matki i zaopatrzony 
w tabliczkę z nazwiskiem i podstawowy-
mi informacjami, zawieszoną na szyi, 13 
letni Andrzej wyruszył w swoją życiową 
podróż do Szwecji. Najpierw do Warsza-
wy, potem do Gdańska i dalej statkiem 
do Szwecji, ,,nie było telefonów i mama 
przez miesiąc wychodziła na stację kole-
jową, na którą dojeżdżał pociąg z tego 
portu, czy nie przyjechałem, aż wreszcie 
się doczekała”. W Staszowie, w domku 
na ul. Wschodniej 15, pozostała babcia 
Zosia, zmarła w 1972 roku w wieku 97 
lat i ciocia Irena, która nie miała łatwego 
życia, zmarła w Domu Opieki w Janowie 
Lubelskim w 1989 roku, gdzie mieszkała 
w ostatnich miesiącach życia, pochowa-
na w Staszowie.

W ostatnich latach Staszów staje się miastem, do którego z różnych 
części świata, przyjeżdżają osoby z nim związane. Zwykle czynią to oby-
watele Izraela. W tym roku, oprócz pani Flory Liebich z Kanandy (czyt. 
na str. 38), podejmowaliśmy gości ze Szwecji: Andrzeja Fiedlera, z synem 
Thomasem i wnukami: Simonem i Axelem.

W kaplicy w Sielcu, od lewej: Andrzej Fiedler, jego syn Thomas z synami Axelem 
i Simonem.

Andrzej Fiedler i Rozalia Ząbczyk, spotkanie po 
66 latach.

W domu państwa Ząbczyków, od lewej: Andrzej Fiedler, jego wnuk Simon, syn Thomas oraz państwo:  
Jerzy i Rozalia Ząbczykowie.
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Spotkanie ze starostą staszowskim Andrzejem Kruzlem i burmistrzem Staszowa 
Romualdem Garczewskim. Przed pomnikiem pomordowanych w: Katyniu i Miednoje, a także w Charkowie 

- gdzie został zamordowany mjr. dypl. kawalerii Mieczysław Fiedler. Od lewej: 
prawnuk majora Simon, wnuk Thomas i syn Andrzej.

Andrzej Fiedler przy grobie babci Zofii Szefer i ciotki Ireny Kucharskiej.

Przed II wojną światową zbór ewangelicko-reformowany w Sielcu, obecnie kaplica parafii w Koniemłotach.

Andrzej Fiedler przywiózł do 
Staszowa swojego syna Thomasa 
i wnuków, nie tylko po to, aby im 
pokazać miejsce swojego urodzenia 
i dzieciństwa, chciał także ustalić miej-
sce pochówku swojego dziadka pasto-
ra Kazimierza Szefera oraz jego żony, 
a swojej babci Zofii Szeferowej i ich 
córki Ireny Kucharskiej, siostry swojej 
matki. Jak się okazało, Zofia Szefer 
i Irena Kucharska leżą we wspólnym 
grobie na staszowskim cmentarzu, 
natomiast tajemnicę grobu pastora 
Kazimierza Szefera pomógł rozwią-
zać prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen 
- dyrektor Instytutu Historii Polskiej 
Akademii Nauk, oto treść maila, jaki 
otrzymaliśmy: ,,Szanowny Panie, przez 
kilka dni nie było mnie w Polsce, stąd 
opóźniona odpowiedź. Wedle mojej 
wiedzy (z relacji i rozmów sprzed lat) 
ks. Kazimierz Szefer pochowany został 
na cmentarzu w Sielcu w murowanym 
grobowcu rodzinnym, tzn. w tym sa-
mym, w którym wcześniej pochowano 

jego ojca ks. Adolfa 
Szefera. W trakcie 
prowadzonych pod 
moim nadzorem 
prac inwentaryza-
cyjnych (w 1986 
roku, przyp. red.) 
grobowiec ten był 
już od dawna zde-
wastowany i został 
wtedy prowizorycz-
nie tylko zabezpie-
czony. Łączę wyrazy 
szacunku, Wojciech 
Kriegseisen”. Tak 
więc zadanie sta-
wiane przed przyjazdem szwedzkich 
gości zostało wykonane. Po złożeniu 
kwiatów na grobie Zofii Szefer i jej cór-
ki Ireny Kucharskiej, Panowie odjechali 
na lotnisko w Pyrzowicach k/Katowic, 
a przed odlotem do Szwecji zwiedzili 
jeszcze Muzeum w Oświęcimiu. 

Tekst i foto: Jan Mazanka
cd. na następnej str.

Serdecznie dziękuję Paniom z Urzędu 
Stanu Cywilnego w Staszowie, na czele 

z Panią kierownik Mirosławą Wieczorek za 
pomoc w uzyskaniu z archiwum  informacji 
dotyczących rodziny Szeferów, a także Pań-

stwu Jerzemu i Rozalii Ząbczykom,  
za serdeczne przyjęcie  

naszych szwedzkich gości. 
Jan Mazanka
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Foto z archiwum rodzinnego Fiedlerów. 

Ostatni pastor kościoła augsbursko-
reformowanego w Sielcu ks. płk Kazimierz Szefer 

( 1861-1939) dziadek Andrzeja Fiedlera.

Żona Kazimierza Szefera Zofia ( 1875-1972) i córka Irena (1905-1989), obydwie mieszkały po 
wojnie w Staszowie, tu zostały pochowane, foto z 1950 roku.

Rodzice Andrzeja Fiedlera, Konstancja i Mieczysław, foto 
z 1921 roku wykonane na Nowym Świecie w Warszawie. 
Konstancja była córką Kazimierza i Zofii Szeferów, starszą 

siostrą Ireny.

mjr dypl. kawalerii Mieczysław Fiedler (na 
foto rotmistrz), mąż Konstancji Szefer, ojciec 
Andrzeja Fiedlera, zięć pastora Kazimierza 

i Zofii Szeferów, więzień Starobielska, 
zamordowany w Charkowie. 

mjr Mieczysław Fiedler na liście obozu w 

Starobielsku, na 3436 miejscu. 

Konstancja Fiedler, córka pastora Kazimierza i Zofii 
Szeferów, aresztowana w łapance w Warszawie, 

więzień Ravensbrück, po wojnie w Szwecji. Matka 
Andrzeja, foto z 1930 roku.

Zbór augsbursko-reformowany w Sielcu, foto z 1937 roku.
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Powstanie Warszawskie  
oczami Ukraińca

Cd. historii 
rodziny Fiedlerów,  

w 70. rocznicę 
Powstania Warszawskiego

Jerzy Fiedler, syn mjr. kawalerii Mieczysława Fiedlera i Konstancji, córki pastora 
Kazimierza Szefera z Sielca, w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego 

miał 22 lata, jako plutonowy podchorąży ps. ,,Grot” dowodził IV plutonem 1 
kompanii w pułku ,,Baszta”. Zapewne jeden z nielicznych, jak nie jedyny, 
dowódca w Powstaniu związany ze Staszowem. Obecnie Jerzy Fiedler jest 

prezesem Koła byłych Żołnierzy AK w Melbourne, Australia.  
Poniżej fragment Jego wspomnień:

Ekspozycja poświęcona Powstaniu Warszawskiemu w Melbourne wykonana 
przez australijską Polonię.

Powstanie Warszawskie – 70 lat później, rysował Iegor Striełkow z Kijowa, 
w Staszowie, w lipcu 2014 r. (czyt. na str. 15-16)

,,… Deszcz pocisków nas obsypał. Zauważyłem, że 
Jan, który poprosił mnie o broń na początku, miał zadzi-
wione spojrzenie. Chwilę później zrozumiałem dlaczego 
– fontanna krwi trysnęła z jego szyi. W ułamku sekundy 
pocisk z tego samego strumienia uderzył mnie w pra-
we ramię. Kość rozbita, krew płynie, a moja ręka zwisa 
bezwładnie z dużą raną. Teraz, gdy ogień przeszedł w 
bardziej bezpieczne miejsce, musiałem leżeć nierucho-
mo i udawać trupa. Sytuacja się pogarszała. Opance-
rzone samochody pełne lotników niemieckich wyłoniły 
się z Okęcia. Wkrótce rozpoczęła się ciężka strzelanina. 
Ponieśliśmy ogromne straty. Mój dobry przyjaciel, stra-

cił kciuk prawej dłoni. Wisiał tylko na pasku skóry, więc 
poprosił on pielęgniarkę, aby go amputowała. Gdyby 
pocisk nie trafił w kciuk, ale zabił tego żołnierza, historia 
Polski byłaby inna. Przyjaciel mój nazywał się Rajmund 
Kaczyński, przyszły ojciec Lecha i Jarosława Kaczyń-
skiego, naszych słynnych „bliźniaków”. Nieco później 
dostaliśmy się pod taki ogień niemiecki, że po wielu 
stratach, z drugą ręką przestrzeloną musiałem się wy-
cofać. Chłopcy zatargali mnie do ,,szpitalika” w piwnicy 
pobliskiej willi i ulokowali pod schodami na sienniku, 
który się właśnie zwolnił , gdyż poprzedni właściciel nie-
dawno umarł. Rano 27 września, jedna z sanitariuszek 
obudziła mnie mówiąc ,,panie podchorąży Niemcy są i 
kazali wyjść z piwnicy”. Pomyślałem, że trzeba wyjść, bo 
jak nie to wrzucą granaty. Wygramoliłem się na bardzo 
chwiejnych nogach, a ze mną czterech innych, reszta 
rannych nie mogła się nawet ruszyć. Niemcy pogonili 
nas pod najbliższą ścianę i postawili twarzami do niej, 
ale jeszcze zdążyłem zauważyć w odległości 10 metrów 
ciężki karabin maszynowy z obsługą skierowany w na-
szą stronę. Szepnołem do mojego kolegi obok: oni nas 
zaraz rozwalą, co możemy zrobić? NIC – odpowiedział. 
No i czekaliśmy na salwę i opuszczenie tego świata, 
który mimo pochmurnej pogody w tym dniu, wydawał 
się bardzo przyjemny. W pewnym momencie szum się 
podniósł, zjawił się oficer niemiecki i odwołał egzekucję. 
Później dowiedzieliśmy się, że w tym dniu, 27 września 
1944 roku, dowódca Mokotowa podpisał kapitulację i 
to uratowała nam życie”.

(z j. angielskiego tłumaczyła Aleksandra Wilk )
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W hołdzie poległym i pomordowanym

Liturgię mszy świętej koncelebrowali: ks. kan. Jerzy Rybusiński - proboszcz parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna w Kurozwękach  

i ks. dr Krzysztof Irek, który wygłosił homilię.

Przemawia członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Znicze zapalili, od lewej: Małgorzata Sapalska z Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego, starosta staszowski Andrzej Kruzel i wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy. 

 Członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego ze starostą staszowskim Andrzejem Kruzlem.

Dla upamiętnienia tych tragicz-
nych wydarzeń sprzed 70 laty, w nie-
dzielę 20 lipca br., przed obeliskiem 
upamiętniającym poległych i pomor-
dowanych odprawiono mszę świętą, 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Li-
turgię mszy świętej koncelebrowali: 
ks. kan. Jerzy Rybusiński - proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny i św. Augustyna 
w Kurozwękach i ks. dr Krzysztof 
Irek, który wygłosił homilię. Uczest-
ników uroczystości powitał ppłk Ja-
nusz Jakubowski – wiceprezes Świa-
towego Związku Żołnierzy AK – Koło 
w Sandomierzu. Okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: członek 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Kazimierz Kotowski i starosta 
staszowski Andrzej Kruzel. List od 
europoseł Beaty Gosiewskiej odczy-
tał wójt gminy Rytwiany Grzegorz 
Forkasiewicz. Całość uroczystości 
zorganizował Gminny Ośrodek Kul-
tury w Bogorii, uatrakcyjniając ob-
chody wystawą obrazów pt. ,,Wy-
darzenia bitewne” autorstwa Felik-
sa Skowrona. Jak każe tradycja, nie 
zabrakło wojskowego poczęstunku 
z grochówką, a melodie pieśni woj-
skowych i partyzanckich grała kape-
la ,,Sami swoi” z Wysoków Średnich. 
Wojskowy charakter uroczystości 
podkreślały poczty sztandarowe 

W Cebrze, gmina Bogoria, w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 roku, w ramach Akcji ,,Burza”,  84 partyzantów III 
batalionu 2 pp. Legionów Armii Krajowej, rozbiło batalion Wehrmachtu ochraniający tabor, zdobywając broń, 
amunicje, środki opatrunkowe, dwie kuchnie polowe i inne dobra. W akcji polegli: por. Adam Hamerski ps. 
,,Babinicz” i podchor. Leon Szymalski ps. ,,Sęp”. Po wycofaniu się ze wsi żołnierzy AK, w kilka godzin później, 
w ramach represji, zostali zamordowani: kpr. Józef Kućma ps. ,,Jodła” ur. w 1914 r., szer. Walenty Kućma ps. 
,,Brzoza” ur. w 1923 r. i szer. Józef Gawlik ps. ,,Skała” ur. w 1923 r.

związków kom-
b a t a n c k i c h 
i Ochotniczych 
Straży Pożar-
nych, a także 
umundurowa -
ni członkowie 
Szydłowskiego 
To w a r z y s t w a 
Strze leck iego, 
Drużyn Strzelec-
kich i Chorągwi 
Rycerstwa Ziemi 
Staszowskiej.

Tekst i foto:  
Jan Mazanka
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Patriotyzm w burzliwym stuleciu (1914-2014)W piątek, 12 września 2014 
roku, o godz. 11.00. w siedzibie 
Muzeum Niepodległości w War-
szawie pod honorowym patrona-
tem Minister Edukacji Narodowej 
Joanny Kluzik-Rostkowskiej i pro-
fesora Władysława Bartoszew-
skiego miała miejsce szczególna 
uroczystość. 

Fundacja Wiedza i Praktyka i Wy-
dawnictwo Wiedza i Praktyka orga-
nizatorzy konkursów historycznych 
z cyklu „Historia i Życie” ogłosili  
wyniki  i wręczyli  nagrody IX edy-
cji konkursu. W ścisłym gronie lau-
reatów: wyróżnionych i nagrodzo-
nych byli uczniowie ze staszowskich 
szkół: 
• Ewelina Godwin, uczennica pro-

fesor Edyty Utnik z Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica za pracę 
pt: Do czego potrzebny jest pa-
triotyzm? 

• Wioletta Kazimierska uczennica 
profesora Tomasza Bieleckiego 
z Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskie-
go za pracę pt: Patriotyzm mojej 
rodziny. Patriotyzm - to życie dla 
innych.
Uczennice otrzymały cenne na-

grody, a ich prace zostały opubli-
kowane w zbiorowym wydaniu 
Wiedza i Praktyka. Dla nauczycieli i  
szkół zostały przygotowane podzię-
kowania i publikacje. Prace zostały 
wyróżnione spośród 150 z całej Pol-
ski, z 53 szkół. "Konkurs ma na celu 
uświadomienie młodym ludziom, że 
historia jest wokół nich. To jest ich 
rodzina, to są ich dziadkowie, to jest 
miejsce, w którym mieszkają. Chce-
my pokazać, że wszyscy jesteśmy 
otoczeni historią" - podsumował 
Witold Olejnik z Fundacji Wiedza 
i Praktyka. Tegoroczna edycja kon-
kursu skierowała uwagę młodzieży 
na zagadnienie patriotyzmu. Mło-
dzi ludzie podjęli trud zdefiniowa-
nia pojęcia i zaprezentowania, jak 
postrzegają patriotyzm w stuleciu 
1914-2014. Rozważania dotyczyły 
tematu, który dzisiaj często trakto-
wany jest powierzchownie, instru-
mentalnie, wyzwala silne emocje 
lub wręcz odstrasza. Plon konkur-
su jest natomiast wart zapoznania 
i analizy dla nas wszystkich. Prace 
zaskakują głęboką wiedzą, anali-
zą swego stosunku do rodzinnego 
kraju i jego tradycji,  wyjątkową re-
fleksją. Jury konkursu miała bardzo 
trudne zadanie oceny i wybrania 
najlepszych z najlepszych. Opra-

Podczas gali finałowej przemawia Witold Olejnik – prezes Zarządu Fundacji Wiedza i Praktyka.

Przed Muzeum Niepodległości w Warszawie, od lewej: mgr Tomasz Bielecki Wioletta Kazimierska, Ewelina 
Godwin i mgr Edyta Utnik.

wa medialna Gali Finałowej zrobiła 
wyjątkowe wrażenie na uczestni-
kach. Dokumentacja fotograficzna, 
filmowa, udzielone wywiady pod-
niosły rangę wydarzenia. Laureaci 
z tym większą motywacją czekają 
na kolejną edycję i możliwość za-
smakowania warsztatu historyka. 
Wiedza historyczna sprzyja rozu-

mieniu współczesności i zacieśnia-
niu więzów międzypokoleniowych. 
Nauczyciele i wychowawcy mogą 
czuć dumę, ucząc taką młodzież. 
Rodzicom gratulujemy dojrzałości 
i godnej postawy swoich dzieci. 

Edyta Utnik
Zespół Szkół im. St. Staszica 

w Staszowie
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Szczególna pamiątka  
dla Pani Minister

Wiceminister Beata Oczkowicz i gospodarz 
spotkania st. insp. ZS Marian Lesiak (mat w st. spocz. 

Marynarki Wojennej).

W sali kawalerii, nad hełmem zdjęcie mjr. Henryka 
Dobrzańskiego ,,Hubala” wykonane w Wilnie  

w 1938 roku.

Komendant Marian Lesiak prezentuje eksponaty ze swojego 
prywatnego muzeum, z prawej: starosta staszowski Andrzej Kruzel.

Komendant Marian Lesiak 
uhonorowany grawertonem 

Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ceremonii przekazania maski marszałka Józefa Piłsudskiego wzięli udział m.in.: starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, wójt gminy 
Szydłów Jan Klamczyński i członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

W dniu 10 maja br. w siedzibie 
Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego gościła wiceminister obro-
ny narodowej Beata Oczkowicz. 
Nie była to pierwsza wizyta Pani 
minister w Szydłowie, gdyż współ-
praca trwa już wiele miesięcy, co 
wiąże się ze spotkaniami przy oka-
zji świąt państwowych, rocznic bi-
tew powstań narodowych czy oby-
dwu wojen światowych, a także w 
związku ze statutową działalnością 
Towarzystwa, które w ciągu roku 
organizuje kilka marszów, turnie-
jów strzeleckich i gier wojennych.

Tym razem okazja była szczególna. 
Komendant szydłowskich strzelców 
st. insp. ZS Marian Lesiak, podaro-
wał Pani minister maskę pośmiertną 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Odle-
wu w brązie dokonał artysta Sławo-
mir Micek z Kielc. Oryginał maski, z 
którego wykonano formę niezbędną 
do odlewu, użyczył przed laty kuzyn 
marszałka Marian Piłsudski (1912-
1997), który niemal całe swoje za-
wodowe życie pracował w leśnictwie 
w Suchedniowie. Pani minister Beata 
Oczkowicz w dowód uznania za wie-
loletnią działalność społeczną i krze-
wienie patriotyzmu wśród młodzieży 
uhonorowała komendanta Mariana 
Lesiaka grawertonem Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Piotr Walczak


